
t oseei r ani . i r
5 جهان  شماره  1202 /       دوشنبه  9 آبان   1401  /     5 ربیع الثانی  1444  /  31  اکتبر   2022

میشل عون، استعفای میقاتی را پذیرفت 
و خود نیز کناره گیری کرد؛ 

لبنان؛ بدون رئیس جمهور 
و نخست وزیر!

رئیس جمهور لبنان روز گذشــته )یکشنبه( یک 
روز قبل از پایان دوره کاری خود استعفای نخست وزیر 
را پذیرفت و در مراســمی با حضور هزاران تن از مردم 
لبنان در مقابل کاخ بعبدا خداحافظی کرد و کشور را در 
آینده ای مبهم تر قرار داد. به گزارش المیادین، هزاران 
تن از هواداران برای ادای احترام به رئیس سابق ارتش 
مسیحی مارونی و رئیس جنبش میهنی آزاد گرد هم 
آمدند. برخی از حامیان با در دســت گرفتن پرتره های 
رئیس دولت که به طور گسترده از او به عنوان ژنرال یاد 
می شود، به سمت کاخ ریاست جمهوری رفتند تا او را تا 
خانه شخصی اش همراهی کنند. میشل عون، رئیس 
جمهور لبنان دیروز فرمان پذیرش استعفای دولت موقت 
به ریاست نجیب میقاتی را امضا کرد و این دستور قبل از 
پایان دوره ریاست جمهوری عون رسما اعالم خواهد شد. 
ریاست جمهوری میشل عون فردا )دوشنبه( به پایان 
می رســد و لبنان وارد خأل ریاست جمهوری می شود. 
میشل عون پیشتر نیز به امکان قبول استعفای دولت 
موقت اشــاره کرده بود. عون از عملکرد میقاتی درباره 
تشــکیل دولت انتقاد کرده و گفته بود که وی تمایل و 

اراده ای برای تشکیل دولت ندارد.
میقاتی به دلیل اختالفات درباره توزیع وزارتخانه ها 
نتوانســت دولت جدید را تشــکیل دهد. قانونگذاران 
لبنانی چهار بار در یــک ماه تالش کرده اند تا بر ســر 
انتخاب جانشین پس از پایان دوره شش ساله عون به 
توافق برسند، و این نگرانی ها از تشدید بحران سیاسی را 
برانگیخته است. دوره ریاست عون، که در اواخر دهه ۸۰ 
زندگی اش است، با اعتراضات گسترده مردمی، بحران 
شدید اقتصادی و سقوط ارز، و انفجار نیترات آمونیوم در 
اوت ۲۰۲۰ در کنار بندر که صدها نفر را به کشتن داد، 
همراه بوده است. نه موافقان و نه مخالفان عون نامزدی 
برای جانشینی او ندارند. لبنان اکنون توسط یک دولت 
موقت اداره می شود زیرا اختالفات سیاسی از تشکیل 
کابینه جدید از زمان انتخابات در بهار جلوگیری کرده 
است. این در حالی است که لبنان هنوز اکثر اصالحات 
الزم برای دسترســی به میلیاردها دالر وام از صندوق 
بین المللی پول را انجام نداده است. لبنان که از سه سال 
رکود اقتصادی در رنج است، با چشم انداز عمیق تر شدن 
بحران چند وجهی خود با پایان دوره ریاست جمهوری 
میشل عون در روز دوشنبه مواجه است. عون روز گذشته 
با کارمندان ارشد کاخ ریاست جمهوری خداحافظی کرد 
و در سخنرانی خود در مقابل حامیانش گفت: من نامه ای 
را برحسب اختیاراتم برای پارلمان فرستادم و دستور 

استعفای دولت را امضا کردم.
    

انفجار موگادیشو 100کشته
و 300  زخمی برجا گذاشت

رئیس جمهوری ســومالی دیروز )یکشــنبه( در 
بیانیه ای اعالم کرد، در دو بمب گــذاری خودرو که روز 
شــنبه در مقابل وزارت آموزش در موگادیشو صورت 
گرفت، دست کم ۱۰۰ تن کشته و ۳۰۰ تن دیگر زخمی 
شــدند. به گزارش رویترز، حسن شیخ محمود، رئیس 
جمهوری ســومالی پس از بازدید از محل انفجار گفت: 
مردم ما که قتل عام شــدند شــامل مادرانی  بودند که 
فرزندانشان در آغوششان بودند، پدرانی که بیمار بودند، 
دانش آموزانی که به مدارس فرستاده شده بودند، و تجار 
و کسبه ای که برای تامین مایحتاج خانواده هایشان تقال 
می کردند. اگرچه هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این 
حمله را برعهده نگرفته است، اما رئیس جمهور سومالی 
گروه تروریستی الشــباب را مقصر این حمله دانست. 
الشباب معموال از برعهده گرفتن مسئولیت حمالتی که 
منجر به تلفات گسترده در بین مردم می شود، اجتناب 
می کند. نخستین انفجار در حوالی وزارت آموزش نزدیک 
به یک تقاطع شلوغ در موگادیشو صورت گرفت. دومین 
انفجار هنگامی رخ داد که آمبوالنس ها رسیده بودند و 
مردم برای کمک به قربانیان جمع شده بودند. این حمله 
درست در همان مکانی که بزرگ ترین انفجار سومالی در 
همین ماه در سال ۲۰۱۷ میالدی رخ داده بود، صورت 

گرفت؛ حمله ای که در آن بیش از ۵۰۰ کشته شدند. 

جهان نما

فرشاد گلزاری

 مسکو به این نتیجه رسیده 
که برای حل و فصل پرونده 
اوکراین فقط باید با ایاالت 
متحده وارد مذاکره شود؛ 
آمریکا هم این موضوع را 
می داند اما نمی خواهد به 

این زودی با مسکو سر میز 
گفت وگو بنشیند

جنگ در اوکرایــن که رفته رفته 
ابعاد جهانی به خود گرفته، منبعث از 
مقابله سیاسی میان استراتژی های 
امنیت ملی آمریکا و روســیه است. 
واقعیت غیرقابل انکار این اســت که 
کرملیــن از زمان فروپاشــی اتحاد 
جماهیر شــوروی و پدیدار شــدن 
کشــورهای کوچکتر در اطراف آن 
تاکنون همیشــه نگران دو موضوع 

بوده است. 
پیوستن کشــورهای شرقی به 
اتحادیه اروپا و کشورهای ساکن در 
غرب به ســازمان آتالنتیک شمالی 
یا همان ناتو. به عبارتی دیگر مسکو 
هم از نظر سیاســی و هــم از حیث 
امنیتی نگران آن است که کشورهای 
هماهنگ بــا آن که نفــوذ کرملین 
در آنها مطرح بوده، به ســمت غرب 
گرایش پیدا کنند و به همین جهت 
است که می بینیم مسکو این روزها 

وارد یک تقابل چند سویه با اوکراین 
و متحدانش شده است. 

بر این مبنا اگر به اتفاقات اخیر در 
پرونده اوکراین نگاهی گذرا بیندازیم 
می بینیم که روس ها بــه دنبال آن 
هســتند تا بتوانند به هر ترتیبی که 
شــده با آمریــکا و اروپایی ها مقابله 
کنند. کرملین معتقد اســت که در 
پشــت  صحنه جنگ و تقابل نظامی 
با اوکراین، این آمریکا و اروپا هستند 

که به بحران دامن  می زنند. 
بر اساس برآورد روســیه نه تنها 
آمریکا بلکه برخی دیگر از کشورهای 

اروپایی که اتفاقاً به عنوان مغزهای 
متفکر این قاره به حســاب می آیند 
در حال تشــدید تنش در اوکراین 
هستند و تمام این سناریو را آنها جلو 

می برند. 
استناد مسکو به ارسال تسلیحات 
به اوکراین از ســوی آمریــکا و اروپا 
که نه تنها از ابتــدای جنگ تا کنون 
ادامه دارد، بلکه قرار بر این شــده تا 
کشــورهای غربی تسلیحات جدید 
اعم از پدافند های هوایی و همچنین 
موشک های چند منظوره را در اختیار 
کی یف قرار دهند. از منظر دیگر اروپا 
و آمریکا قصــد دارند ضربات متعدد 

اقتصادی به روسیه وارد کنند. 
واشــنگتن و بروکســل از سال 
۲۰۱4 میــالدی تاکنــون در حال 
وضع و اعمال تحریم های گوناگون 
علیه روسیه هستند و از شروع جنگ 
به این سو، شاهد تشدید برخوردهای 
تحریمی علیه روسیه و الیگارش های 
این کشور هستیم. بر همین اساس 
حاال روســیه به خصــوص پس از 
حمالت اخیــر اوکراین بــه کریمه 

و انفجار پل کــرچ و ایجاد ناامنی در 
دریای ســیاه برای ناوگان دریایی 
کرملین، به دنبال آن است تا از یک 
اهرم جدیِد دیگر علیه غرب در پرونده 

اوکراین اســتفاده کنــد. بر همین 
اساس پوتین انگشتش را بار دیگر بر 
اخالل در روند صادرات غالت از مبدأ 

اوکراین فشرده است! 

 برنامه جهانی غذا 
زیر تیغ کرملین

یکــی از نگرانی هایی که در زمان 

شروع جنگ اوکراین به وجود آمده 
بود بحث کمبود غــالت و دانه های 

روغنی در مقیاس جهانی بود. 
بســیاری از تحلیلگران بــا ارائه 
آمارهای ریز و عــددی، اعالم کرده 
بودند که اگر جنــگ در اوکراین باال 
بگیرد بدون شــک زنجیره غذایی 
جهانی با مشکل روبرو خواهد شد که 
این اتفاق البته رخ داد. چند ماه قبل 
رسانه های آمریکا از همین موضوع 
علیه روسیه استفاده و اعالم کردند 
که مسکو باعث شده تا میلیون ها نفر 
در آفریقا و خاورمیانه جاِن خود را در 

خطر گرسنگی ببینند. 
پس از آن بود که روس ها به دلیل 
آنکه بتوانند چهره خود را در ســطح 
جهانی و در میان ملت ها تطهیر کنند 
اعالم کردند که بــا همکاری ترکیه 
قرار اســت غالت اوکرایــن را راهی 
بازارهای بین المللــی کنند که این 
کار هم طــی چندین مرحله صورت 
گرفت؛ اما عصر شــنبه، وزارت دفاع 
روســیه اعالم کرد که مشارکت این 
کشــور در توافقنامه صادرات غالت 
اوکرایــن پس از هدف قــرار گرفته 
شدن بندر سواســتوپول با پهپاد به 

حالت تعلیق درآمده است. 
اعالم این مســاله از سوی مسکو 
واکنش هــای بســیاری را علیــه 
کرملیــن برانگیخت. جــو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریــکا گفت که 
»این اقــدام کامــاًل غیرقابل قبول 
و شــرم آور اســت و بدون شک این 
تصمیم، گرسنگی در جهان را افزایش 

خواهد داد و هیچ سود و منفعتی به 
دنبال نخواهد داشت؛ چراکه سازمان 
ملل متحد در رابطه با این توافقنامه 
مذاکره کرده بود و روسیه باید به این 

اقدام خاتمه دهد.« 
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
آمریکا یادآور شــد که »تعلیق این 
قرارداد توســط روســیه به منزله 

سالح سازی غذا با ایجاد یک فاجعه 
انسانی است و باید روسیه را نسبت به 

این اقدام خود پاسخگو کرد.« 
ایسمینی پاال، سخنگوی سازمان 
ملل در ابتکار خروج غالت از طریق 
دریای سیاه در بیانیه ای یادآور شد: 
»روســیه، هماهنگ کننده سازمان 
ملل در مرکز هماهنگی مشترک در 
استانبول را نسبت به نگرانی هایش 
بابت امنیت کشتی های غیرنظامی که 
تحت این توافق رفت وآمد می کنند، 
مطلع کرده است؛ با این وجود ما از این 

اقدام مسکو نگران هستیم.« 
جوزپ بورل، مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا هم به موازات 
این مواضع اعــالم کرد که »اتحادیه 
اروپا از روسیه می خواهد در تصمیم 
خود برای تعلیق مشارکت در توافق 

صادرات غالت تجدیدنظر کند.« 
اینکه چرا سازمان ملل و اتحادیه 
اروپا موضع آرامتری نسبت به آمریکا 
علیه روسیه گرفته اند دالیلی دارد که 
ریشه آن اصوالً اقتصادی و تا حدودی 
هم سیاسی است اما باید متوجه بود 
که روســیه با این اقدام به دنبال آن 
است تا بتواند از کارت غذا و خوراک 
در ســطح جهانی بــرای مذاکره با 

آمریکا استفاده کند. 
مســکو به این نتیجه رسیده که 
برای حل و فصل ایــن پرونده فقط 
باید با ایاالت متحده سرمیز مذاکره 
بنشیند و آمریکا هم این موضوع را به 
صورت ذاتی می داند اما نمی خواهد به 
این زودی با مسکو وارد مذاکره شود. 

واشــنگتن قصد دارد تــا زمانی 
که روســیه بیش از این وارد بحران 
شــود، منتظر بماند و ســپس میز 
مذاکره را برای حضور خود در مقابل 
روســیه آماده کند. حــال باید دید 
که اهرم سازی روســیه در این میان 

چگونه پیش خواهد رفت.

روسیه با تعلیق توافقنامه صادرات غالت اوکراین، به غرب ضرب شست نشان داد

»غذا«؛ اهرم کشاندن آمریکا به میز مذاکره!
وزارت دفاع روسیه اعالم 

کرد که مشارکت این کشور 
در توافقنامه صادرات 

غالت اوکراین پس از هدف 
قرار گرفته شدن بندر 

سواستوپول با پهپاد به حالت 
تعلیق درآمده است. اعالم 

این مساله از سوی مسکو 
واکنش های بسیاری را علیه 

کرملین برانگیخت

در پی ازدحام جمعیت در منطقه مرکزی ســئول 
پایتخت کره جنوبی در جشــن هالووین، دســت کم 
۱۵۳ نفر کشته شدند. این در حالی است که صدها نفر 
دیگر نیز در این حادثه مجروح شــده اند. چوی چئون 
ســیک از مقام های کره جنوبی گفت که هنگامی که 
جمعیت در حال حرکت به ســوی یک گذرگاه باریک 
در نزدیکی هتــل همیلتون بودند، تعــدادی از افراد تا 

حد مرگ تحت فشار قرار گرفتند. پلیس گفت که چند 
 Itaewon  نفر از مجروحان در محل حادثه در خیابان
تحت احیای قلبی گرفتند و بسیاری دیگر از مجروحان 
نیز به بیمارستان های نزدیک منتقل شدند. یک مقام 
پلیس محلی نیز که خواســت نامش فاش نشود گفت 
جزئیات این حادثه در دست بررسی قرار دارد. گزارش 
برخی رسانه های محلی حاکی از آن است که جمعیت 
پس از آن به سوی خیابان Itaewon هجوم بردند که 
شایعه شده بود یک سلبریتی که نامش نیز اعالم نشده، 
در کافه ای در نزدیکی آنجا حضور پیدا کرده است. طبق 
گزارش »سی ان ان«، حداقل ۱۹ نفر از اتباع خارجی از 
کشورهای ایران، نروژ، چین و ازبکستان جزو قربانیان 
این حادثه مرگبار در پایتخت کره جنوبی هستند .رئیس 
جمهور کره جنوبی از مقام های این کشور خواست درمان 

سریع مجروحان را آغاز کنند.

153 کشته در جشن هالووین کره جنوبی
خبر

رســانه های آمریکایی اعالم کردند که واشنگتن به 
عنوان بخشی از اقدامات تنبیهی علیه عربستان در واکنش 
به تصمیم »اوپک پالس« برای کاهش تولید نفت، فرآیند 
کاهش سرعت ارسال کمک های نظامی به ریاض را مورد 
بررسی قرار داد. شــبکه ان بی سی نیوز آمریکا اعالم کرد، 
دولت این کشور کاهش سرعت ارسال کمک های نظامی به 
عربستان از جمله تاخیر در ارسال موشک های پاتریوت را 

به عنوان بخشی از اقدامات تنبیهی علیه ریاض در واکنش 
به تصمیم اوپک پالس برای کاهش تولید نفت مورد بررسی 
قرار داد. این شبکه خبری به نقل از دو مقام آمریکایی و یک 
منبع آگاه گزارش داد که برخی از مقامات نظامی آمریکا 
از این ایده حمایت می کنند اما برخی دیگر معتقدند که 
روابط نظامی واشنگتن و ریاض باید فارغ از هرگونه اقدام 
تالفی جویانه باشد. این شــبکه همچنین اعالم کرد که 
عربستان سعودی قرارداد خرید ۳۰۰ موشک هدایت شونده  
دارد که در ســامانه های پدافند هوایی پاتریوت استفاده 
می شود و این قرارداد برای سعودی هایی که با تهدیدهای 
مداوم با موشک ها و پهپادها از سوی نیروهای مسلح یمن 
مواجه هستند، بسیار مهم است. طبق اعالم این شبکه، 
برخی از فرماندهان نظامی آمریکا نگران این هستند که 
تاخیر در تحویل موشک های پاتریوت به عربستان نیروهای 

آمریکایی در عربستان را به خطر بیندازد

خبر

آمریکا به دنبال کاهش کمک های نظامی به عربستان

مقامات فرانسوی اعالم کردند، در جریان تظاهراتی در 
فرانسه علیه طرح ساخت یک منبع بزرگ آب برای آبیاری 
مزارع غرب این کشور درگیری پیش آمد که باعث زخمی 
شدن چندین مامور پلیس شد. به گزارش رویترز، فرانسه 

در تابستان امسال گرفتار بدترین خشکسالی خود شد که 
این مساله سبب تشدید بحث بر سر استفاده از منابع آب در 
این کشوری که بزرگترین بخش کشاورزی را در اتحادیه 
اروپا دارد، شد. هر چند برخی از کشاورزان فرانسوی از طرح 
استفاده از منابع مصنوعی آب به عنوان راهی برای استفاده 
بهینه از آب حمایت کرده اند، اما منتقــدان این طرح را 
نامناسب و به نفع مزارع بزرگ دانسته و از آن انتقاد کرده اند. 
چندین هزار معتــرض مخالف این طــرح، ممنوعیت 
برگزاری تظاهرات در محل ایجاد این منبع آب در منطقه 
روستایی سنت-سولین فرانسه را به چالش کشیدند. گفته 
شده تظاهرکنندگان در زمین های اطراف محل احداث 

این منبع آب تجمع کرده بودند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه می گوید 
قصد دارد قانون اساسی جدیدی را برای ترکیه ارائه دهد 
که به گفته او »حقوق و آزادی های شهروندان« را تضمین 
می کند. به گزارش یورونیوز، اردوغان با بیان این مطلب 

همچنین گفت که دولت او قصد دارد اصالحیه جدیدی را 
پیشنهاد کند که در آن از حقوق زنانی که مایل به استفاده 
از حجاب و روسری هستند، محافظت می شود. به گفته او 
همچنین ارزش های خانواده در برابر »تهدید جریان های 
منحرف« حفظ خواهد شد. ســخنرانی اردوغان در یک 
سال مانده به زمان برگزاری جشن های یکصدمین سالگرد 
تاسیس جمهوری پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی 
توجهات بسیاری را به خود جلب کرده  است. او در حالی این 
اظهارات را مطرح کرد که این کشور در ماه ژوئن انتخابات 
پارلمانی و ریاست جمهوری را در پیش خواهد داشت و 
تحلیلگران سخنرانی او را به عنوان »مانیفست تبلیغاتی« 

توصیف کردند.

اردوغان از ارائه قانون اساسی جدید برای ترکیه خبر داددرگیری پلیس و معترضان فرانسوی بر سر طرح های کشاورزی


