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در حاشیه نشست گروه بیست؛
بایدن و شی با یکدیگر دیدار کردند

جو بایدن و شی جینپینگ روز گذشته )دوشنبه( 
برای اولین بار به عنوان رهبران دو کشــور آمریکا و 
چین، نشست رو در روی خود را آغاز کردند. به گزارش 
سی ان ان، بایدن و شی که برای نشست سران گروه 
20 به بالی اندونزی رفته اند، در آغاز این نشســت با 
لبخند به یکدیگر به مدت طوالنی دست یکدیگر را 
فشردند. در نشست مشترک این دو وزاری خارجه 
و خزانه داری هم حضور دارند و به گفته بایدن قرار 
است درباره خطوط قرمز میان دو طرف بحث شود. 
بایدن در ابتدای این دیدار گفت: ما باید با هماهنگی 
و گفت وگو به شیوه ای شفاف در راستای منافع مان و 

منافع جهان کار کنیم. 
وی افزود: ما ارتباط خود را با چین حفظ می کنیم 
و مســئولیت مشــترکی برای مدیریت اختالفات 
و اجتناب از تبدیل آنها به درگیــری داریم. رئیس 
جمهوری آمریکا همچنین خطاب به همتای چینی 
خود تاکید کــرد: ایاالت متحده آماده اســت تا در 
صورت تمایل با شما همکاری کند. بایدن ادامه داد: 
جهان از آمریکا و چین انتظار دارد که نقش مهمی در 
رسیدگی به مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی 
و امنیت غذایی ایفا کنند. شی نیز اظهار کرد: روابط 
کنونی چین و آمریکا در شرایط بحرانی قرار دارد و 

مطابق انتظار ملت ما و مردم جهان از ما نیست. 
وی گفت: ما باید مســیر روابط دوجانبه خود را 
اصالح کنیم و آماده گفت وگوی صریح برای بررسی 
روابط مهم اســتراتژیک میان دو کشور و همچنین 
روابط بین المللی هستم. شی ادامه داد: ما همیشه 
ارتباط بین خــود را حفظ کرده ایــم، اما همه اینها 
نمی تواند دیدارهای مســتقیم ما را جبران کند و 
جای آن را بگیرد. شی جینپینگ در ادامه تاکید کرد: 
روابط چین و آمریکا برای ما مهم است و به نفع هر دو 
کشور است. وی تاکید کرد: برای صلح، ثبات و عبور از 
بحران ها باید با همه کشورها همکاری کنیم و آماده 
تبادل نظر صریح هســتیم. رئیس جمهوری چین 
همچنین خطاب به بایدن گفت: من مشتاقانه منتظر 
همکاری با شما برای بازگرداندن روابط دوجانبه در 

مسیر درست به نفع دو کشور و جهان هستم.
    

حزب الپید: 
روی کار آمدن نتانیاهو 
روز سیاه اسرائیل است

حزب نخســت وزیر رژیم صهیونیستی مکلف 
شدن رهبر حزب لیکود به تشکیل کابینه دولت را روز 
سیاه اسرائیل خواند. به گزارش اسپوتنیک، حزب 
»یش عتید« به رهبری یائیر الپید، نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی در بیانیه ای کوتاه نسبت به مکلف 
شدن بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود به تشکیل 
کابینه دولت توسط اســحاق هرتزوگ، رئیس این 
رژیم واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است: روز 
سیاه اسرائیل است، نخست وزیر مکلف به تشکیل 
دولت در مقابل شرکایش که هدفشان خالص شدن 
از محاکمه وی و بازگرداندن اسرائیل به عقب است، 

باج می دهد. 
در این بیانیه همچنین تاکید شده است: ما هرگز 
اسرائیل و ارزش های لیبرال آن را رها نخواهیم کرد 
و اجازه نمی دهیم آینده فرزندانمان تهدید شود. ما 
متحدانه در ِکنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( به 
مبارزه ادامه می دهیم تا دولت »تغییر« را جایگزین 
دولت »ویرانی« کنیم. ایــن موضع پس از آن اتخاذ 
شد که رئیس رژیم صهیونیستی یکشنبه بنیامین 
نتانیاهو، رهبر حزب لیکود و نخست وزیر اسبق این 
رژیم را مامور به تشکیل دولت جدید این رژیم کرد. 
اخیرا کمیته انتخابات رژیم صهیونیســتی، نتایج 
نهایی و قطعی انتخابات کنست پس از شمارش ۱00 
درصد آراء و پیروزی ائتالف بنیامین نتانیاهو، رهبر 
حزب لیکود با به دست آوردن ۶۴ کرسی از مجموع 
۱20 کرسی پارلمان را اعالم کرد. هرتزوگ در این 
باره گفت: دیوان عالی اســرائیل نظر مثبت خود را 
درباره مکلف شــدن نتانیاهو برای تشکیل دولت 
آتی داد و ۶۴ عضو کنســت با مکلف شدن نتانیاهو 

موافقت کردند.

جهان نما

فرشاد گلزاری

به رغم اینکه اردوغان 
به همراه تیمش در حال 

محکوم کردن جریان های 
ُکردی است، متحدان او در 

پارلمان به دنبال آن هستند 
تا بتوانند به هر ترتیب که 
شده حزب دموکراتیک 

خلق  را وابسته به پ.ک.ک 
و به نوعی شاخه سیاسی 
حزب کارگران کردستان 

قلمداد  کنند

اســتانبول بــه عنــوان یکی از 
قطب هــای توریســتی و اقتصادی 
منطقه عصــر روز یکشــنبه حوالی 
ســاعت ۱۶:۱0 دقیقــه لرزیــد. 
گزارش های اولیه نشــان دهنده این 
بود که یک بمب دست ســاز که روی 
یکی از نیمکت های خیابان استقالل 
گذاشته شده بود، پس از انفجار چنان 
موج انفجاری را از خود پدید آورد که 
حاصل آن شش کشته و حدود 85 نفر 

زخمی بود. 
در بررســی های اولیــه، ایــن 
انفجار صرفاً بــه دلیل اینکه در میان 
غیرنظامیان یا در منطقه استراتژیک 
و حیاتی منتهی به خیابان استقالل 
رخ داده مهم ارزیابی نشــد، بلکه در 
ابتدا آنچیزی که برای دستگاه امنیتی 
ترکیه )میت( اهمیت پیدا کرد، میزان 
زخمی ها و سپس کشته ها بود. زمانی 
که یک بمب دست ساز پس از انفجار 
تا این حد توانســته زخمی بر جای 
بگذارد این شــائبه پیش می آید که 

شاید انفجار دومی هم در راه باشد. 
فــارغ از این مســاله باید متوجه 
بود که این حجم از کشــته و زخمی 
این ســوالرابرای افکار عمومی به راه 
می ندازد کــه چگونه عامــالن این 
عملیات، توانسته اند یک ماده منفجره 
با قدرت تخریــب اینچنینی را وارد 
ترکیه کنند یا اینکه آنرا در این کشور 
تهیه کنند. فارغ از این مســاله باید 
متوجه بود کــه انفجــار در خیابان 
استقالل و حتی اطراف میدان تقسیم 
استانبول به نوعی یک هدف سیاسی 

به حساب نمی آید. 
ســالیانه میلیون ها نفر از اقصی 
نقاط دنیا به استانبول سفر می کنند تا 
بتوانند در نهایت در خیابان استقالل 
و میدان تقســیم حضور پیدا کنند 
و از جاذبه های این مســیِر قدیمی و 
معروف اســتفاده کنند و به همین 
دلیل شــاید در برخی از فصول سرِد 
ســال این محور خلوت باشد اما در 
نهایت باید آن را یک مســیر مهم و 
حیاتی برای دستگاه امنیتی ترکیه 

دانست. 
اینکــه چنین انفجــاری در این 
محور اتفــاق می افتد شــاید از نظر 

مقامات ترکیه یک انگیزه سیاســی 
در درون خود داشته باشد اما باید به 
این نوِع نگاه انها یــک تبصره اضافه 
 کرد و آنهــم درهم تنیدگی اقتصاد و 

امنیت است. 
توجــه داشــته باشــید زمانی 
که در خیابان اســتقالل که عموماً 
توریســت ها و مردمان عادی حضور 
دارند یک انفجــار رخ می دهد بدون 
تردید صرفاً نباید گفت که طراحان و 
عمل کننده های این عملیات به دنبال 
»کشته گیری« از شهروندان بوده اند؛ 
بلکه آنها در ابتدا امنیت ملی ترکیه 
را به چالش می کشند و در وهله دوم 
اقتصاد شکننده این کشور را زیر تیغ 

قرار می دهند. 
بدون شک این بمب گذاری در این 
فصل می تواند صنعت توریسم ترکیه 
با محوریت اســتانبول را مورد هدف 
قرار دهد و در نهایت اقتصاد این کشور 
مورد هجمه قــرار می گیرد؛ چراکه 
تا چندین ماه توریســت های اقصی 
نقاط دنیا دیگــر جرأت نمی کنند به 

این شهر سفر کنند. 
در فاز سیاســی هــم، این دولت 
ترکیه است که مشخص می کند چه 

کسی مســئول چنین انفجارهایی 
اســت؛ چراکه موضع رسمی دولت 
آنکارا )فــارغ از صحیح یا دروغ بودن 
آن( به نوعی تکمیل کننده این روند 
است و حاال به نظر می آید که دولت 
رجب طیــب اردوغان بــار دیگر به 
دنبال آن است تا با یک تیر، در آستانه 
انتخابات ریاســت جمهوری چند 

نشاِن داخلی و خارجی بزند. 

اهرم سازی به نفع آکپارتی
اینکه یکباره اردوغان اولین نفری 

می شود که خبر این انفجار را به دنبا 
مخابره می کند، می تواند تا حدودی 
جای بحث داشته باشــد اما اگر این 
موضــوع را کنار بگذاریــم به خوبی 
می بینم که دولت او باز هم کردهای 
ســوریه را باعث و بانی این عملیات 

تروریستی می داند. 
آخریــن ســاعاِت روز حادثــه 
)یکشنبه( فؤاد اوکتای، معاون رئیس 
جمهور ترکیه اعــالم کرد که انفجار 
میدان تقســیم در مرکز استانبول، 
تروریستی بوده است و اسناد نشان 
می دهد که یک زن عامل اجرای آن 
بوده است. ساعاتی بعد یعنی در ظهر 
دیروز )دوشنبه( شــبکه تلویزیونی 
ان.تی.وی ترکیه گــزارش کرد این 
زن که برخی منابع او را احالم البشیر 
معرفــی کرده اند و تابعیت ســوری 
دارد، از پ. ک. ک )حــزب کارگران 
کردستان( دستور گرفته که توسط 
نیروهای امنیتی ترکیه دســتگیر 

شده است. 
در گزارش های تکمیلی آمده است 
که این زن در سوریه توسط پ.ک.ک 
آموزش دیده و از شــهر طرزق واقع 
در اســتان عفرین وارد ترکیه شده 

است. در این رابطه بکر بوزداغ، وزیر 
دادگســتری ترکیه نیز گفته بود بر 
اســاس تصاویر دوربین هــای مدار 
بســته زنی برای چهل دقیقه روی 
یکی از نیمکت های خیابان استقالل 
نشســته بود و یک یا دو دقیقه بعد از 
بلند شــدن او انفجار رخ داده است 
که البته ۴۶ نفــر دیگر هم در ارتباط 
بــا این پرونده دســتگیر شــده اند. 
اما آنچه دراین میــان اهمیت دارد 
 موضع روز گذشته نهادها و مقامات 

ترکیه است. 
اداره پلیس اســتانبول با انتشار 
اطالعیــه اعالم کرد کــه مظنون به 
بمب گــذاری در خیابان اســتقالل 
دستور اجرای این عملیات تروریستی 
را از مرکز گروه تروریستی پ.ک.ک، 
پ.ی.د، ی.پ.گ در شــهر کوبانی 
ســوریه دریافت کرده است. اینکه 
سه گروه منتصب به کردهای سوریه 
)پ.ک.ک، پ.ی.د، ی.پ.گ( توسط 
دستگاه امنیتی ترکیه مورد خطاب 
قرار بگیرد، هیچ اتفــاق جدیدی به 
حساب نمی آید؛ چراکه سالیان سال 
اســت که دولت ترکیه آنها را باعث و 
بانی تمام ناامنی های داخلی و خارجی 

خود می داند و به همین دلیل بود که 
دیروز )دوشنبه( وزارت دفاع ترکیه با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد که مواضع 
گروه های تروریستی پ.ک.ک )حزب 
کارگــران کردســتان( و ی.پ.گ 
)یگان های مدافع خلق( در شــمال 
ســوریه را هدف حمالت خود قرار 

داده است. 
این ماجرا زمانی ابعــاد جدید به 
خود می گیرد که سلیمان سویلو، وزیر 
کشور ترکیه در ادامه انتقاد از آمریکا 
به دلیل حمایت از کردهای ســوریه 
اعالم می کند که »آنکارا پیام تسلیت 
واشنگتن را به دلیل حمله تروریستی 
مرگبــار پ .ک .ک در اســتانبول 
نمی پذیرد«. او در جمع خبرنگاران 
اعالم کرد که پیام تسلیت واشنگتن 
مانند بازگشت مجرم به صحنه جنایت 
خود است و بهترین اقدامی که آمریکا 
می تواند در شرایط فعلی انجام دهد، 
قطع حمایت از این جریان های ُکردی 

در شمال سوریه است. 
در این میان بایــد متوجه بود که 
در شــرایط فعلی و علیرغــم اینکه 
اردوغان به همراه تیمــش در حال 
محکوم کردن جریان هــای ُکردی 
اســت، متحــدان او در پارلمان این 
کشور به دنبال آن هستند تا بتوانند به 
هر ترتیب که شده حزب دموکراتیک 
خلق را وابســته به پ.ک.ک بدانند 
و آنها را به نوعی شــاخه سیاســی 
 حــزب کارگــران کردســتان 

قلمداد می کنند. 
این حــذف و هرس آنهــا هم با 
محوریت کردها در داخل و خارج از 
ترکیه به نوعی می تواند در یکدست 
کــردن پارلمان هم بــرای اردوغان 
کارکــرد داشــته باشــد؛ چراکه او 
چندی دیگر بایــد وارد رقابت های 
انتخاباتی شــود و این در حالیست 
 که اوضــاع اقتصادی هم بــه نفع او 

پیش نمی رود. 

ترکیه بمب گذاری را به کردهای سوریه نسبت داد؛

بدون شک این بمب گذاری واشنگتن؛ متهم به مباشرت در انفجار استانبول
در فصل کنونی می تواند 
صنعت توریسم ترکیه با 

محوریت استانبول را مورد 
هدف قرار دهد و در نهایت 

اقتصاد این کشور مورد 
هجمه قرار می گیرد

براساس گزارش ها، رئیس جمهوری روسیه متمم 
ریاست جمهوری را در رابطه با الیحه ای پیشنهاد داده 
که به مسکو اجازه می دهد تا حق شهروندی افرادی که 
باعث بی اعتباری ارتش می شــوند، لغو کند. به گزارش 
خبرگزاری آناتولی، این متمم های پیشنهاد شده برای 
الیحه ای که در اصــل در آوریل ســال جاری میالدی 
توسط دوما تصویب شــد، انتشــار عمومی اطالعات 
نادرست عمدی در مورد نیروهای مسلح روسیه را یک 

جرم تعریف می کند که مجازاتش سلب و ابطال روادید 
افرادی است که از حق شهروندی روسیه برخوردارند. 
یکی از این متمم ها همچنین اقداماتی را که برای تمامیت 
ارضی روسیه در حین کار برای سازمان های غیردولتی 
خارجی یا بین المللی نامطلوب قلمداد شوند، به عنوان 
دلیلی کافی برای سلب حق شــهروندی افراد تعریف 
می کند. در این پیشنهادات، فراخوان برای اقداماتی با 
هدف نقض تمامیت ارضی روسیه، بی اعتبار کردن ارتش 
روسیه، فراخوان عمومی برای افراط گرایی، تهدید جان 
مقامات دولتی و سوء استفاده از نشان های دولتی و پرچم 
هم مطرح شده اند. نســخه اصلی این الیحه سلب حق 
شــهروندی را برای جرائم جدی از جمله فعالیت های 
تروریســتی، قاچاق مواد مخدر و جعل اسناد پیشنهاد 
داده است. در این میان مخالفان کرملین این اقدام پوتین 
را بایکوت کوچکترین مخالفان او می داند که خروجی 

نامطلوب به جا خواهد گذاشت.

اقدام پوتین برای لغو تابعیت منتقدان ارتش روسیه! 
خبر

نخست وزیر ارمنســتان، جمهوری آذربایجان را به 
گلوله باران غیرنظامیــان در منطقه قره باغ متهم کرد. 
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، نیکول پاشینیان، 
نخســت وزیر ارمنستان دیروز )دوشــنبه( جمهوری 
آذربایجان را بــه گلوله باران غیرنظامیــان ارمنی در 
منطقه قره باغ که مشغول به کشــاورزی بودند، متهم 
کرد. پاشینیان در پســتی در توییتر نوشت: جمهوری 
آذربایجــان، ارمنی هــای منطقــه ناگورنو-قره باغ را 

شهروندان خودش می خواند و همزمان به آنها حین کار 
کشاورزی شــلیک می کند. از تاریخ نهم نوامبر 2020 
سه غیرنظامی کشــته و ۱۶ تن دیگر زخمی شده اند و 
5۴ مورد تالش برای قتل رخ داده اســت. آیا این همان 
اجرای روایت جمهــوری آذربایجان درباره حل وفصل 
مساله ناگورنو-قره باغ است؟ نزاع سابقه دار جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ در سپتامبر 
2020 مجددا از ســر گرفته و منجر به شــدیدترین 
درگیری ها بین دو طرف از دهه ۱۹۹0 شــد. درگیری 
دو طرف به موجب اعالمیه آتش بســی کــه در نوامبر 
2020 به امضا درآمد، پایان یافت. این دو کشور برآمده از 
شوروی سابق با استقرار نیروهای حافظ صلح روسی در 
منطقه درگیری در ضمن شروع مذاکرات برای تعیین 
حدود مــرزی موافقت کردند. در ماه مه، پاشــینیان و 
الهام علی اف، به وزارتخانه های خارجه دولت های خود 

دستور دادند تا مقدمات مذاکرات صلح را آغاز کنند.

خبر

ارمنستان، جمهوری آذربایجان را به گلوله باران غیرنظامیان متهم کرد

برای اولین بار یک زن به ریاســت جمهوری اسلوونی 
انتخاب شد.

 به گزارش عصرایران،  »ناتاشا پیرک موسار« در مرحله 
دوم انتخابات اسلوونی توانست اکثریت آرا را کسب کند.

وی وکیل دادگستری و در گذشته مجری تلویزیون 
بود. او به دلیــل وکالت »مالنیا« همســر ترامپ رئیس 
جمهور سابق امریکا،  شــهرت زیادی کسب کرد. مالنیا 
همسر ترامپ از اهالی اسلوونی است.  ناتاشا بعد از اعالم 
پیروزی در نشست خبری گفت همه تالش خود را به کار 
می گیرد تا رئیس جمهوری برای همه باشد و برای حقوق 
بشر و دموکراسی قانونی در کشورش فعالیت خواهد کرد.

 ناتاشا 5۴ ساله توانست در مرحله دوم انتخابات،  بیش 
از 53 درصد از آرا را کسب کند. رقیب او یعنی وزیر خارجه 
ســابق )انجی لوگار(  هم ۴۶ درصد آرا را به دست آورد. او 
یک سیاستمدار راست گراست.   با اینکه سمت ریاست 
جمهوری در اسلوونی،  تشریفاتی به شمار می آید و نخست 

وزیر،  مقام اول اجرایی کشور است.

ســفیر ژاپن در کانبرا دیروز )دوشنبه( به کنفرانس 
آکوس پیشرو گفت، خرید زیردریایی های اتمی توسط 
استرالیا برای امنیت منطقه بســیار مهم است و دولت 
توکیو آماده پیشنهاد برای ارائه تخصص و امکاناتش به 

این کشور است. به گزارش راشاتودی، شینگو یاماگامی 
سفیر ژاپن در کانبرا همچنین دولت استرالیا را مهمترین 
متحد نظامی توکیو در کنار آمریکا دانســت. وی بدون 
اشاره مســتقیم به اینکه چین یک تهدید است، افزود: 
ژاپن کشــوری اســت که با چالش های بی شماری در 
منطقه جنوب شرق آسیا روبروســت و به همین دلیل 
پیمان آکوس برای ما بسیار حائز اهمیت است. در سال 
202۱، آمریکا به همراه استرالیا و انگلیس ایجاد پیمان 
امنیتی آکوس را اعالم کرد که شامل ارائه زیردریایی های 
اتمی و مسلح به سالح متعارف به کانبرا می شود و به طرز 
چشــمگیری  توانایی دریایی کانبرا را ارتقا می دهد. ماه 
گذشته میالدی، دولت استرالیا پیمان جداگانه ای را با 

ژاپن به منظور تعمیق همکاری های امنیتی امضا کرد.

احتمال میزبانی ژاپن از زیردریایی های اتمی استرالیاانتخاب اولین رئیس جمهوری زن در اسلوونی


