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بادستورنخستوزیر:
کابینه سودان منحل شد

نخست وزیر ســودان یکشنبه شب دستور 
انحالل دولت انتقالی این کشور را صادر کرد. 
خبرگزاری رســمی سودان )ســونا( گزارش 
داد که عبداهلل حمدوک، نخســت وزیر دولت 
انتقالی سودان با اســتناد به مفاد سند قانون 
اساسی مربوط به دوره انتقالی، دستور معافیت 
وزرای کابینــه انتقالی از ســمت های خود و 
خاتمه ماموریــت سرپرســتان وزارتخانه ها 
را صادر کرد، مشــروط بر اینکــه آنها تا زمان 
تشکیل دولت جدید در سمت خود باقی بمانند 

و اداره امور را عهده دار شوند. 
طبق این ســند، حمدوک وزارت های امور 
کابینه، دارایی، برنامه ریــزی اقتصادی، کار، 
توسعه اجتماعی و ســایر طرف های مربوطه 
را به اتخاذ اقدامــات جهت اجرای این تصمیم 
مکلف کرد. شورای شرکای حکومت سودان، 
متشــکل از نمایندگانی از شورای حاکمیت، 
وزرا، احزاب الحریــه و التغییر و جبهه انقالبی 
کــه توافقنامه صلــح را امضا کردنــد، پس از 
انحالل کابینه قبلی با تشکیل دولت جدید به 
ریاست حمدوک موافقت کردند. خبرگزاری 
سونا گزارش داد که کلیه پست های وزارتی به 
استثنای وزارت آموزش و پرورش که هنوز در 
حال رایزنی درباره آن هستند، مشخص شده 
و ترکیب دولت جدید روز گذشته )دوشنبه( 
اعالم خواهد شــد. کابینه ســودان در حالی 
منحل می شود که این کشور عالوه بر مشکالت 
داخلی، بــا معضالت خارجــی از جمله تنش 
مرزی با اتیوپی و همچنین مساله سد النهضه 

درگیر است. 
در این راســتا یاســر عباس، وزیر آبیاری 
ســودان در دیدار با پکا هاویستو، وزیر خارجه 
فنالند و فرستاده کمیســر ویژه اتحادیه اروپا 
در خارطــوم دیداری با یکدیگر داشــتند که 
طی آن مساله ســد النهضه و آخرین تحوالت 
در مذاکرات میان کشورهای سودان، اتیوپی و 
مصر را بررسی کردند. یاسر عباس در این دیدار 
ضمن اشــاره به حمایت کشــورش از ساخت 
ســد النهضه تاکید کرد: این اقدام مشروط به 
این است که تاثیر منفی بر ســودان نگذارد و 
این مساله با امضای یک توافق قانونی الزام آور 

تضمین شود. 

طبق گزارش سونا، وزیر آبیاری سودان در 
ادامه دیدار با فرستاده اتحادیه اروپا پیشنهاد 
خارطوم درباره لزوم توسعه دایره میانجیگری 
در مذاکرات ســد النهضه و مشارکت سازمان 
ملــل را مطرح کــرد. او تاکید کرد: این ســد 
می تواند به جای رقابت و کشــمکش، کانون 
همکاری های منطقه ای و تبادل منافع باشد. 
یاسر عباس در ادامه به شــرح خطرات اقدام 
اتیوپی در اعالم آغــاز مرحله دوم آب گیری از 
سد در ژوئیه آتی به شــکل یک جانبه و حتی 
بدون هیچ توافق و یا تبادل اطالعاتی پرداخت 
و تاکید کرد: تصمیم یــک جانبه اتیوپی برای 
آب گیری تاثیر منفی بــر پروژه های آبیاری از 
نیل آبی خواهد گذاشت و زندگی و جان حدود 
نیمی از ساکنان ســودان در سواحل رودخانه 
نیل آبی را به خطر می اندازد. فرستاده اتحادیه 
اروپا نیز تاکید کرد که بــرای دیدار با رهبران 
اتیوپی در خصوص سد النهضه به آدیس آبابا 

سفر خواهد کرد. 
عبداهلل حمدوک، نخست وزیر سودان عصر 
شنبه در ویدئو کنفرانسی در سی و چهارمین 
نشست عادی کنفرانس سران اتحادیه آفریقا 
در آدیــس  آبابا هشــدار داد که ســد النهضه 
امنیت حدود ۲۰ میلیون ســودانی را تهدید 
می کند. حمدوک تاکید کرد: حل مشکل سد 
النهضه باید در چارچــوب قوانین بین المللی 
انجام شــود به ویژه که این ســد در مرزهای 
سودان واقع شــده و امنیت و سالمت بیش از 
۲۰ میلیون سودانی ساکن سواحل نیل آبی را 
به خطر می اندازد و پیامدهای جانبی دیگری 
نیز برای آنها دارد. تا این لحظه مذاکرات جاری 
درباره ســد النهضه میان اتیوپی از یک سو و 
مصر و سودان از سوی دیگر به توافقی که مورد 
رضایت دو کشــور واقع در مصب رود باشــد، 
منجر نشده اســت و این دو کشور تاکید دارند 
ساخت این سد بر ســهمیه آب آنها از رود نیل 

تاثیر می گذارد.

جهاننما

فرشادگلزاری

تنازع های سیاســی در قرن حاضر 
به نوعی از ســر و شــکل گذشته خود 
خارج شــده اند. به این معنا که ما دیگر 
نظام تک قطبی را مشاهده نمی کنیم 
و نظم نوین جهانی هم به هر ترتیب، به 
صورتی دیگر خود را نمایان می کند. اگر 
در گذشته تنها یک اقتصاد )آمریکا( در 
کل دنیا بود که می توانست همه چیز را 
تحت لوای خود بگیرد؛  امروز کشورهایی 
مانند چین یا هند و حتی روسیه هم به 
عنوان اقتصادهای نوظهور پا به عرصه 
جهانی گذاشته اند و با کمی مسامحه 
می توانیم بگوییم که ما حال شاهد یک 

جهان »چند قطبی« هستیم. 
از این رو اســت که عالوه بر روسیه 
و آمریکا به عنوان قطب های شــرق و 
غرب در نظام قدیم؛ بلوک های جدید 
سیاسی - اقتصادی و حتی امنیتی در 
جهان سربرآورده اند. بی شک هیچکس 
نمی توانــد اهمیــت، گســتردگی و 
تاثیرگذاری اتحادیــه اروپا بر معادالت 

جهانی را نادیــده بگیرد. ایــن بلوِک 
متشکل از ۲8 عضِو ریز و درشت اگرچه 
درگیری هایی در داخل خود دارد و حتی 
کشورهای اروپای شرقی معتقدند همه 
چیز از ناحیه بروکسل علیه آنها طراحی 
شده، اما به هر ترتیب به عنوان شریک 
اصلی و بسیار اثرگذار ایاالت متحده به 
حساب می آید. درهم تنیدگی واشنگتن 
با کشورهای اروپایی مختص و مربوط 
به امروز و دیروز نیســت ولی از جنگ 
جهانی اول و دوم به این طرف اتحاد دو 
سوی آتالنتیک با هم بیشتر شد و پس 
از آن هم اروپایی ها و آمریکایی ها علیه 
روسیه وارد جنگ سرد شدند؛ جنگی که 
بسیاری سعی دارند بگویند تمام شده 
و هیچ اثــری از آن وجود ندارد اما بدون 

شک این برآورد غلط است. 
باور کنید همین حــاال که در حال 
خواندن این متن هستید، جنگ سرد 
با تمام قدرت اما با تغییرات زیربنایی و 
محتوایی در الیه هــای پنهان و زیرین 
جهان در حال انجام است که بدون تردید 
آمدن »جو بایدن« به عنوان سکان دار 
جدید کاخ ســفید هم تغییراتی را در 
این نبرد پنهان به وجــود خواهد آورد. 

باید توجه داشته باشــید که این نبرد 
حاال وارد فاز علنی و آشــکار شــده که 
بی شک تاکنون ســابقه نداشته است؛ 
چراکه دموکرات هــای آمریکا فقط 3 
هفته است که وارد کاخ سفید شده اند. 
ادبیات لیبرال های فعلی ایاالت متحده 
بدون تردید نه تنهــا همانند ترامپ و 
جمهوریخواهان نخواهد بود بلکه بایدن و 
دمکرات ها در حال چیدمان یک سیاست 
و راهبرد بسیار پیچیده در مورد روسیه 
هســتند. توجه کنید که در این مسیر 
اروپایی ها هم با آمریکا همراه خواهند شد 
و به نوعی سعی می کنند همانند دوران 
قبل از پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰16 
میالدی همسو با واشنگتن، روسیه را 

مورد خطاب قرار دهند. 
همین چند روز پیش بود که بایدن 
و وزیر خارجه اش مســتقیماً سرکوِب 
معترضان روسی توسط نیروهای امنیتی 
و پلیس این کشــور را هدف گرفت و با 
تمام قدرت اقدام کرملین علیه »الکسی 
ناوالنی« کــه بســیاری آن را »رهبر 
اپوزیسیون« روسیه می دانند محکوم 
کرد. باید توجه داشــت که دمکرات ها 
و جریان سنتِی مستقر در منتهی الیه 

چِپ ساختار سیاســی آمریکا اساساً 
از حقوق بشــر و موضوعات انسانی به 
عنوان اهرم فشار علیه رقبایشان استفاده 
می کنند. در اینجاست که تضاد منافع 
شکل می گیرد و این دقیقاً همانجایی 
است که گسست های چند بُعدی ظاهر 
می شود. نمونه این موضوع را در دولت 
»باراک اوباما« بر ســر پرونده اوکراین 
شاهد بودیم. پرونده ای که دلیل اصلی 
مسکو برای شلوغ کردن صحنه سیاسی 
- اجتماعی کی یف، انعقاد یک قرارداد 

تجاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا بود. 
روسیه در ســال ۲۰1۴ میالدی به 
خوبی می دانســت که اگر این قرارداد 
میان بروکسل و کی یف امضا شود، دیگر 
نمی تواند اوکراین را همسو با راهبردهای 
خود هدایت و در کانال خود نگه دارد و به 
این ترتیب با استقرار جدایی طلبان در 
شرق اوکراین و ضمیمه کردن جزیره 
کریمه به خاک خود یکباره اروپا و آمریکا 
را در عمل انجام شده قرار داد و نزاع میان 
دو طــرف تاکنون بر ســر این موضوع 

ادامه دارد.
اوضاعبدترمیشود؟!

همه به یاد دارند که ترامپ بارها گفته 
بود پسِر بایدن در اوکراین شرکت های 
چندملیتی دارد و در کل نفوذ خانواده 
رئیس جمهوری فعلی آمریکا در کی یف 
بسیار خوب است. همین موضوع باعث 
شد تا چند روز پیش دیمیتری پسکوف، 
ســخنگوی کرملین پس از باال گرفتن 
انتقادهای اروپا از روسیه بر سر سرکوب 
معترضان و زندانی کــردن ناوالنی به 
صورت کاماًل غافلگیرانه اعالم کند که 
مســکو تالش های اوکراین را در توقف 
روابطی که با روسیه دارد، دوست ندارد! 
این حرف به منزله آن است که ساختار 
امنیتی و سپس هرِم سیاست خارجی 
روسیه )اعم از اندیشــکده ها، محافل 
تصمیم سازی و تصمیم گیری دولتی 
و غیر دولتــی( کاماًل به ایــن موضوع 
واقف هستند که بایدن و تیم سیاسی 
– امنیتی اش به دنبــال ضربه زدن به 
کرملین از ناحیه کشورهای حاضر در 
حاشیه روسیه مانند بالروس و اوکراین 
هستند. از سوی دیگر مسکو به خوبی 
می داند که بــا آمدن بایــدن، ناتو هم 
تقویت خواهد شد. سند این ادعا را هم 
باید تماس بایدن با دبیرکل ناتو، ینس 
استولنتبرگ در اولین روزهای وروردش 

به کاخ سفید دانست.
 بی شــک تقویت ناتو از نگاه روسیه 
به منزله تقویت و احیای روابط مسکو 
با کشــورهای اروپایی است. سفر اخیر 
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به روسیه و محکوم کردن 
برخورد با معترضان بعالوه تحرک روسیه 
در اروپایی شــرقی با محوریت تقابل با 
ناتو نشان می دهد که اوضاع طی چهار 
ســالی که بایدن در کاخ سفید است، 

نه تنها برای روســیه بهتر نخواهد شد 
بلکه بدون تردید این تقابل ها شدیدتر 
خواهد شــد. نمونه اصلی این تقابل که 
بسیار عجیب به شــمار می رود، اخراج 
دیپلمات های سه کشور سوئد، لهستان و 
آلمان به اتهام شرکت در اعتراضات اخیر 
روسیه بود که مسکو آن را »غیرقانونی 
و فاقد مجــوز« خوانده اســت. وزارت 
خارجه روســیه در بیانیه ای اعالم کرد 
که این دیپلمات ها به دلیل شرکت در 
اعتراضات ۲3 ژانویه سال جاری میالدی 
که بر خالف مواضع دیپلماتیک شــان 
است، »عنصر نامطلوب« تلقی شده اند. 
در این راستا وزارت خارجه سوئد ادعای 
حضور دیپلماتــش در این راهپیمایی 
را رد کرد و وزارت خارجه لهســتان نیز 
سفیر روســیه را احضار و اعالم کرد که 
دیپلمات لهستانی تنها وظایف رسمی 
خود مرتبط با موضــع دیپلماتیک و بر 
اساس کنوانســیون وین را انجام داده 
است. آنگال مرکل، صدراعظم آلمان نیز 
اخراج این سفرا را محکوم کرد و در جریان 
یک کنفرانس خبری مشترک ویدئویی 
در دفاع و حمایــت از این دیپلمات ها با 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه 
گفت که برلین این اخــراج را غیرقابل 
توجیه می داند. نکته مهم این اســت 
که واکنش روسیه علیه دیپلمات های 
سه کشور مذکور و همچنین حمله به 
آمریکا برای محکوم کردن سخنانشان، 
به خوبی نشــان می دهد که روس ها و 
حاکم کرملین از اتحاد و چســبندگی 
اروپا و آمریکای بایدن به شدت احساس 
ترس کرده و به همین جهت است که در 
هفته های اول این تضاد و تنازع تا به این 

حد باال گرفته است.

دورجدیدتنشمیاناروپاوروسیهدرپیشروعبهکاردولتبایدن

باالرفتن دیواره های جنگ سرد
روسهاوحاکمکرملیناز
اتحادوچسبندگیاروپاو
آمریکایبایدنبهشدت
احساسترسمیکنندو
بههمینجهتاستکهدر
هفتههایاولتضادوتنازع
آنهابااینمتحدانتاحد
چشمگیریباالگرفتهکه
پروندهناوالنیتنهابخشی

ازآنبهشمارمیرود

دمکراتهاوجریانسنتِی
مستقردرمنتهیالیهچِپ
ساختارسیاسیآمریکا
اساساًازحقوقبشرو
موضوعاتانسانیبه

عنواناهرمفشارخود
علیهرقبایشاناستفاده
میکنندکهحاالبایدن
وتمشاینابزارراعلیه
روسیهبهکارگرفتهاند

پس از افزایش شکایات شهروندان عربستانی از توقف پرداخت حقوق ها و افزایش قیمت ها در این کشور، هشتگ 
حقوق نیازها را کفایت نمی کند بار دیگر در میان کاربران عربســتانی توئیتر در صدر قرار گرفت. به نوشته روزنامه 
عربی۲1، هشتگ حقوق کفاف نیازهای معیشتی را نمی کند اولین بار در ســال ۲۰13 در عربستان استفاده شد و 
بیشتر شــبیه به اعتراض مردمی بود که در آن مقطع زمانی که ریاض تعامل گسترده ای با جهان داشت، مسؤوالن 
ریاض را خشمگین کرد. فعاالن عربستانی با این هشتگ حاکمیت عربستان را به 
باد انتقاد گرفته و آن را از بین برنده منابع و ثروت های کشور توصیف و تاکید کردند 
ریاض این ثروت ها را برای ســرگرمی ها، کارهای بیهوده، دارایی های شخصی و 
جنگ های اســتکباری نابود می کند. آنها در ادامه سیاست حاکمیت عربستان 
 که این کشــور را به جنگی طوالنی با یمن ســوق داده و منابــع آن را نابود کرد، 

محکوم کردند.

نخست وزیر هند روز گذشته )دوشــنبه( به کشاورزان این کشــور تاکید کرد تا به اعتراضات دو ماهه خود علیه 
اصالحات کشاورزی پایان داده و به آنها اطمینان داد مکانیســم قیمت پایه محصوالت کشاورزی اصلی را در جای 
خود حفظ کند. به گزارش رویترز، ده ها هزار تن از کشاورزان هندی از اواخر ۲۰۲۰ و با درخواست لغو سه قانون جدید 
کشاورزی در حومه دهلی دســت به اعتراض زده اند. آنها می خواهند این قوانین که منافع آنها را به شدت در معرض 
خطر می اندازد، لغو شود؛ چون به دولت اجازه می دهد دانه های غذایی را با حداقل 
قیمت بخرد. نارندرا مودی، نخست وزیر هند به قانونگذاران گفت: حداقل قیمت 
پشتیبانی برای خرید محصوالت کشاورزی از کشــاورزان هندی در جای خود 
می ماند و حفظ می شود. اعتراضات از سوی کشــاورزان هندی به قوانین جدید 
کشاورزی دولت هند است و کشاورزان خشمگین از این قوانین می گویند که این 

قوانین به نفع خریداران بزرگ خصوصی است.

تاکید مودی به کشاورزان برای پایان دادن به اعتراضاتاعتراض توئیتری مردم عربستان به وضعیت بد معیشتی

منابع خبــری از تــالش جــدی فرانســه برای 
تشــکیل دولت جدید لبنان و بســتن ایــن پرونده 
در کمتــر از یــک مــاه پــرده برداشــتند. روزنامه 
الجمهوریــه لبنان به نقــل از منابــع دیپلماتیک در 
پاریس نوشــت: رویکرد پاریس در قبال پرونده لبنان 
نشــان می دهد که شــمارش معکوس فرانسه برای 
 تشــکیل دولت آغاز شده اســت. این روزنامه نوشت: 
تالش قاطع و جدی  از جانب فرانســه برای تشــکیل 
دولــت در لبنان طبــق ابتکارعمل پیشــنهادی این 
کشور در مدتی بســیار کوتاه و کمتر از یک ماه وجود 
دارد و پــس از آن رئیس جمهــوری فرانســه در ماه 
مارس به بیروت ســفر خواهد کرد. طبــق گفته این 
منابع، رویکرد فرانسه در خصوص لبنان طی روزهای 
آتی شاهد تحرکات چشــمگیری خواهد بود و با یک 
موضع واضح از ســوی کاخ الیزه همــراه خواهد بود. 
این تحرکات شــامل ایجاد ارتباط با کشورهایی مانند 

آمریکا، ایران، مصــر، امارات و همچنین عربســتان 
اســت و احتمال داده می شــود که ماکرون به منظور 
ورود مستقیم عربســتان به پرونده ایجاد راه حل برای 
مشکل تشــکیل دولت جدید لبنان و حمایت از دولت 
و نخســت وزیر آن، به زودی به ریاض سفر کند. منابع 
تأکید کردند: ارتباط فرانسه با کشورهای مذکور باعث 
 شده که فرانسوی ها نسبت به موفقیت در پرونده لبنان 

خوش بین باشند.

مقامات آمریکایــی از تصمیم دولــت بایدن برای 
بازگشت این کشور به شورای حقوق بشر سازمان ملل 
خبر دادند. به گزارش القدس العربی، دولت جو بایدن، 
رئیس جمهــور آمریکا در حــال برنامه ریــزی برای 
بازگشت به شــورای حقوق بشر ســازمان ملل است؛ 
این اقدام بــه منزله لغو تصمیم دولــت دونالد ترامپ 
رئیس جمهور سابق برای خروج از این سازمان در سال 
۲۰18 است. در این راستا، مقامات آمریکایی گفتند که 
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشــور، تصمیم 
بازگشت به این شورا را به عنوان یک عضو ناظر با هدف 

عضویت کامل در سال آینده اعالم خواهد کرد. 
همچنین خبرگزاری آسوشــیتدپرس بــا تایید 
این خبــر پیش بینی کــرد که تصمیــم دولت بایدن 
احتماال بــا انتقاد نماینــدگان محافظــه کار کنگره 
آمریــکا و گروه های طرفدار اســرائیل مواجه شــود. 
دونالــد ترامپ ســال ۲۰18 در اقدامــی جانبدارانه 

از اســرائیل، عضویت آمریکا در شــورای حقوق بشر 
سازمان ملل را لغو کرد. یکی از مقامات ایاالت متحده 
به آسوشــیتدپرس گفت که دولت بایدن اعتقاد دارد 
شورای حقوق بشر سازمان ملل باید دست به اصالحات 
بزند، اما بهترین راه برای تشویق به تغییر، عضویت در 
این شــورا در عین پایبندی به اصول است. وی افزود 
 که شــورای حقوق بشــر نهاد مهمی علیه اســتبداد 

در سراسر جهان است.

تکاپوی فرانسه برای تشکیل دولت لبنان ظرف یک ماهآمریکا به شورای حقوق بشر سازمان ملل بازمی گردد
خبرخبر


