
t oseei r ani . i r
3

جهان  شماره  1163 /     شنبه  19 شهریور   1401  /     13 صفر  1444  /  10 سپتامبر   2022

جهان نما

درپی درگذشت ملکه الیزابت دوم؛
چارلز سوم، پادشاه بریتانیا شد

در پی درگذشت ملکه الیزابت دوم، باسابقه ترین 
فرمانــروای بریتانیا در ۹۶ ســالگی؛ کاخ باکینگهام 
انگلیس شاهزاده »چارلز«، پسر ارشد ملکه را به عنوان 
پادشاه جدید این کشور معرفی کرد. ملکه الیزابت در 
سال ۱۹۵۲ به سلطنت رسید و پس از ۷۰ سال سلطنت 

در اقامتگاه بالمورال درگذشت.
کاخ باکینگهــام در بیانیه عصر پنجشــنبه خود 
اعالم کرد: »ملکه عصر امروز در بالمورال و در آرامش 

درگذشت«.
لیز تراس، نخست وزیر جدید بریتانیا که سه شنبه 
ششم سپتامبر از سوی ملکه رسما نخست وزیر بریتانیا 
شــد، درمورد فوت ملکه گفت: ملکه »با فراهم کردن 
قدرت و ثباتی که به آن نیاز داشتیم« سنگ بنایی شد 

که بریتانیای مدرن به روی آن ساخته شد.
ملکه الیزابت دوم،  رکورددار بیشترین طول 

عمر و دوره سلطنت
ملکه الیزابت دوم رکورددار بیشــترین طول عمر 
و دوره ســلطنت در میان فرمانروایان انگلستان طی 
هزار سال گذشته بوده اســت. به گزارش بی بی سی  
فارســی،  او به طور غیر منتظره ای زمانی که ۲۵ سال 
داشــت پس از مرگ پدرش جورج ششــم، در سال 
۱۹۵۲ به سلطنت رسید. در دوران سلطنت او بریتانیا 
و قلمروی مشترک المنافع شاهد تغییرات اجتماعی 

زیادی بودند.
با درگذشت ملکه الیزابت دوم، تاج و تخت بالفاصله 
و بدون هیچ مراسمی به وارث او، چارلز، شاهزاده سابق 

ولز منتقل شد.
پادشــاه بریتانیــا در ۱۴ نوامبــر ۱۹۴۸ در کاخ 
باکینگهام بــه دنیا آمــد و اکنون ۷۳ ســال دارد. او 
درگذشــت ملکه را »غم و اندوهی بــزرگ« توصیف 

کرده است.
در بیانیه چارلز سوم، پس از اعالم فوت ملکه آمده 
اســت: »ما برای درگذشــت حاکمی محبوب و مادر 
بسیارعزیزمان عمیقا متاثریم. می دانم که فقدان او در 
کشور و همه ســرزمین های مشترک المنافع و تعداد 
 بی شماری از مردم جهان عمیقا احساس خواهد شد.«

چارلز همچنین رئیس کشورهای مشترک المنافع 
شده است که انجمنی متشــکل از ۵۶ کشور مستقل 
با ۲.۴ میلیارد نفر جمعیت اســت. در ۱۴ کشور از این 

کشورها، به همراه بریتانیا، شاه رئیس حکومت است.
این کشــورها که  به قلمروهای مشترک المنافع 
موسوم اند، عبارت اند از: استرالیا، آنتیگا و باربودا، باهاما، 
بلیز، کانادا، گرنــادا، جاماییکا، پاپوا گینه نو، ســنت 
کریستوفر و نویس، سنت لوســیا، سنت وینسنت و 

گرنادین، نیوزیلند، جزایر سلیمان، تووالو.
ادای احترام رهبران جهان به ملکه

پس از درگذشــت ملکه، رهبران و شخصیت های 
جهان به او ادای احترام کردند. سران کشورها درحالی 
که ملکه الیزابت دوم دارای مقامی کاماًل تشریفاتی بود، 
می کوشند در پیام های خود از واژه ها و عباراتی استفاده 

کنند که »موقعیت استثنایی« ملکه را نشان دهد. 
امانوئل مکــرون، رئیس جمهور فرانســه، از او به 
عنوان یک »ملکه خوش قلب« که »دوســت فرانسه 

بود« یاد کرد.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا کــه برای اولین 
بار ۴۰ سال پیش ملکه الیزابت را دیده بود او را چیزی 
»بیش از یک حکمران« توصیف کرد و گفت »او معرف 

یک دوران بود.«
او درباره ســفر ســال ۲۰۲۱ به بریتانیا به عنوان 
رئیس جمهور گفت: »او با ذکاوت خود ما را مســحور 
کرد، با مهربانی خود ما را تحت تاثیر قرار داد و درایتش 

را از ما دریغ نکرد.«
باراک اوباما، رئیس جمهور ســابق آمریکا، گفت 
که ملکه »در دوران حاکمیــت خود با وقار، برازندگی 
و اخالق کاری خســتگی ناپذیر« قوه تخیل جهانیان 

را »تسخیر« کرد.
اوباما که چندین دیدار با ملکه الیزابت داشــت در 
بیانیه ای گفت: »مــا بارها تحت تاثیر رفتــار گرم او، 
برخوردهای آرامش بخش او، و شوخ طبعی قابل توجه 

او در لحظات پر زرق و برق و خاص قرار گرفتیم.«
نخســت وزیر کانادا نیز به فاصلــه کوتاهی بعد از 
درگذشت او در سخنانی احساســاتی گفت که ملکه 
»به وضوح عشقی عمیق و پایدار نسبت به کانادایی ها 

داشت.«
جاســتین ترودو افزود: »در جهانی پیچیده، وقار 
و عزم پایدار او به همه ما آرامش می بخشــید« و افزود 
که او دلتنگ »حرف های« او خواهد شــد که همیشه 
»معقول، نغز، پر از کنجکاوی، مفید، خنده دار و خیلی 

بیش از اینها« بود.

 وقایعــی که اخیــرا در عــراق و به 
خصوص منطقه ســبز بغــداد رخ داد 
و محوریت آنــر ا طرفــداران مقتدی 
صدر به عهده داشــتند، عماًل در تاریخ 
معاصر این کشور ثبت شــد. درج این 
رویداد شاید بعدها از جنبه تاریخی برای 
بسیاری از ناظران و سیاسیون اهمیت 
داشته باشد اما برای بسیاری دیگر این 
موضوع جنبه عمومی سیاست را دارد. 
آمارها نشان می دهد حدود ۳۰ نفر طی 
اعتراض های اخیر در بغداد کشته شدند 
و این به نوعی یک داغ بر دل بسیاری از 
مادرها و پدرهای عراقی است که شاید 
هیچ درکی از سیاســت ندارند و حتی 
نمی دانند صدر و دار و دسته اش به دنبال 
چه هستند. خیلی از همین افرادی که 
در بغداد سالح به دست گرفتند یا اینکه 
به هر ترتیب به صدر لبیک گفتند و وارد 
پارلمان و نهاد ریاست جمهوری عراق 
شدند، شاید از سیاه لشــگر هم کمتر 
باشند و از سر تعصب داد و فریاد خود را به 
آسمان بلند کردند، اما به هر ترتیب آنچه 
که مورد نظر صدر و تیمش بود، به نظر در 

این میان حاصل شده است. 
همین موضــوع حــاال در محافل 
نخبگانی سوال خیلی ساده اما مفهومی 
را مطرح کرده و آن این است که اگر قرار 
بور مقتدی صدر پس از ریخته شــدن 
خون این همه انسان بیگناه پشت تریبون 
قرار بگیرد و از مردمــش عذرخواهی 
کند، چرا زودتر به طرفدارانش دستور 
بازگشت به خانه هایشان را نداد؟ پاسخ 
به این ســواِل ساده، بســیار سخت و 
پیچیده اســت. صدری ها با اردوکشی 
در کــف خیابان های بغــداد به دنبال 
اعالم حضور بودند اما مقتدی به دنبال 
آن بود تا به هر ترتیب بــه همگان )به 
خصوص احزاب سیاسی شیعی( ثابت 
کند که او حرف اول و آخر را خواهد زد. 
اگر به بست نشینی طرفداران صدر در 
مقابل دادگاه فدرال عراق و همچنین 
مجمع عالی قضایی این کشــور توجه 

کنیم، می بینیم که آنها قبل از آنکه رفتار 
رادیکال خود در بغداد را به سمع و نظر 
دنیا برسانند، درخواست خود مبنی بر 
انحالل پارلمان را به دستگاه قضای این 
کشور دادند و با تحکم به دنبال آن بودند 
تا بحث انحالل پارلمان عراق تایید شود. 
سپس هم غائله ای به راه افتاد که همه 

معتقدند اقدامات پس از آن و به آشوب 
کشیدن پایتخت هم برای اعمال فشار بر 
دستگاه قضا بود. حاال اما به نظر می رسد 
که تمام آن معادالت در هم شکســته 
است و اوضاع آنگونه که صدری ها انتظار 

داشتند پیش نمی رفته است. 
دادگاه فدرال عراق روز چهارشنبه 
در پاسخ به درخواســت جریان صدر 
برای بررسی انحالل پارلمان اعالم کرد 
که موضوع انحــالل پارلمان در حیطه 
کاری این دادگاه نیست و در نهایت حکم 
به رد درخواست این جریان صادر کرد. 
دادگاه فدرال تأکید کرد که هیچ قدرتی 
نمی تواند به صورت مستمر از زمان بندی 
قانون اساسی تخطی کند؛ چراکه این 
مساله مغایر با قانون اساسی و از بین بردن 
فرآیند سیاسی کشور است و به همین 
دلیل نمی توان به درخواست جریان صدر 

برای انحالل پارلمان رای مثبت داد. 

صدر و چند سناریو! 
اینکه دادگاه عالی فدرال عراق صریحا 
خود را در قضیه انحــالل پارلمان این 
کشور ُمحق نمی داند، موضوعی است که 
اساساً باید آن را  بر یک فرآیند حقوقی- 
سیاســی دانســت که از منظر علمای 
حقوق و سیاســت این کشــور کاماًل 
درست اســت. توجه داشته باشید که 
صالحیت دادگاه عالی فدرال به موجب 
اصل ۹۳ قانون اساســی عراق محدود 
است و شامل انحالل پارلمان نمی شود. 

بر همین اساس قانون در این مورد 
کاماًل صراحت دارد و به همین اساس 
اســت که می بینیم قــوه قضائیه این 
کشور دست رد به سینه صدری ها زد. 
در این میان اما بیانیه دادگاه فدرال را 
نمی توان به راحتی فاقد اهمیت دانست. 
در این بیانیه آمده اســت که متوقف 
کردن فرآیند تشکیل دولت، علیرغم 

تخطی از همه زمان بندی های قانونی 
برای انتخاب رئیس جمهور و تشکیل 
کابینه و همچنین عدم اقدام پارلمان 
به انجام وظایف قانونی اش به خصوص 
در رابطه با تصویب قانون بودجه، نقض 
احکام قانون اساسی است. این قسمت 
از بیانیه به صراحت در حال خطاب قرار 

دادن جریان صدر است؛ به عبارتی دیگر 
قضات و قوه قضائیه عراق به صدری ها 
هشدار داده اند که تعطیل شدن ارکان 
نظام سیاسی عراق هیچ دلیلی ندارد 
جز زیاده خواهی و بازی های سیاسی 
آنها. امــا در این میان و بــا وجود آنکه 
درخواست صدر رد شد، چندین سناریو 

وجود دارد. 
نخســت آنکه پارلمان آغاز به کار 
کند و همه چیز همانند روال گذشته 
به سمت تعیین و انتخاب نخست وزیر 
و رئیس جمهوری عــراق و در نهایت 
تشکیل کابینه پیش برود. دوم، احتمال 
دارد که صدری ها مجــدداً برای آنکه 
اعتراض خود را به گوش همه برسانند 
به خیابان ها بازگردند که به نظر می رسد 
تحقق این موضــوع هزینه هایی را در 
شــرایط کنونی برای مقتدی خواهد 
داشــت و ســوم هم بحث انتخابات 
زودهنگام است که این موضوع هم به 
بازگشایی پارلمان و تصمیم گیری در 

این نهاد مربوط است. 
در این بین باید متوجه باشیم که هنوز 
مشخص نیست کدام سناریو نسبت به 
دیگری قوی تر است اما روز پنجشنبه 
یکی از نزدیکان مقتدی صدر به نام صالح 
محمد العراقی در حساب توئیتری خود 
اعالم کرد که اگر پارلمان عراق فعالیت 
خود را مجدداً از سر بگیرد، فراکسیون 
صدر به هیچ وجه به پارلمان باز نخواهد 
گشت. اینکه این اظهارات نزدیکان صدر 
تا چه حد درســت بوده و مورد تایید او 
قرار دارد چندان مهم نیست اما مساله 
اینجاست که اساساً نمایندگان جریان 
وابسته به مقتدی صدر در پارلمان عراق 
چندی پیش و با دســتور او از پارلمان 
استعفا دادند و نفرات دیگر به جای آنها 
)از انتهای فهرست انتخاباتی و از سایر 
جریان ها( بر صندلی آنها تکیه زدند و به 
همین دلیل آنها نمی توانند مجدداً وارد 
پارلمان شوند. به  همین جهت سخنان 
منتسب به جریان صدر برای بازگشت 
نمایندگانشان به پارلمان را هم باید فاقد 
وجهه قانونی دانست. حال باید دید که 
صدری ها دست به چه اقدامی خواهند 

زد و ابزار آنها چه خواهد بود؟

دادگاه فدرال عراق درخواست انحالل پارلمان این کشور را رد کرد؛

اردوکشی مجدد صدری ها یا تمکین از قانون؟

نمایندگان جریان وابسته 
به مقتدی صدر در پارلمان 

عراق چندی پیش و با دستور 
او از پارلمان استعفا دادند و 

نفرات دیگر از انتهای لیست 
انتخابات بر صندلی آنها تکیه 

زدند و به همین دلیل آنها 
به لحاظ قانونی نمی توانند 
مجدداً وارد پارلمان شوند

صالحیت دادگاه عالی 
فدرال به موجب اصل 

93 قانون اساسی عراق 
محدود است و شامل انحالل 

پارلمان نمی شود و از سوی 
دیگر هرگونه تعطیلی و 

معطلی روند جاری کشور و 
فعالیت های سیاسی را مضر 

و غیرقانونی می خواند

فرشاد گلزاری

رهبر کره شــمالی در اظهاراتی تاکیــد کرد، وضعیت 
هسته ای این کشور »برگشت ناپذیر« شــده و ارتش کره 
شمالی اکنون اجازه استفاده »خودکار« از تسلیحات اتمی 

را دارد.
به گزارش ایســنا، به نقل از گاردین، ناظران می گویند 
به نظر می رســد کره شــمالی در حال آماده شدن برای از 
سرگیری آزمایش های هسته ای برای اولین بار از سال ۲۰۱۷ 
پس از شکست نشستهای تاریخی رهبر کره شمالی با دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا و چند رهبر دیگر جهان 
در سال ۲۰۱۸ در متقاعد ســاختن او به دست برداشتن از 

توسعه تسلیحات هسته ای است.
خبرگزاری دولتی کره شمالی دیروز جمعه گزارش داد، 
پارلمان کره شمالی موسوم به »مجلس عالی خلق«، این 
قانون را به عنوان جایگزینی برای قانون سال ۲۰۱۳ که برای 

اولین بار وضعیت هسته ای این کشور را ترسیم کرد، تصویب 
شده است. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در سخنرانی 
در این مجلس گفت: »بیشــترین اهمیت وضع این قانون 
سیاست تسلیحات هسته ای، ترســیم یک خط غیرقابل 
بازگشت برای آن است تا امکان چانه زنی بر سر سالح های 

هسته ای ما وجود نداشته باشد.«

لهســتان و ســه جمهوری بالتیک روز پنجشنبه ۱۷ 
شهریور اعالم کردند که »به دلیل سیاست های عمومی و 
تهدیدهای امنیتی« از ۲۸ شهریور صدور روادید مشترک 
اتحادیه اروپا برای شهروندان روسیه را به طور موقت بسیار 

محدود خواهند کرد.
نخست وزیران لهستان، اســتونی، لتونی و لیتوانی در 
بیانیه ای مشترک ضمن ابراز نگرانی درباره موج گسترده 
ورود شهروندان روسیه به قلمرو اتحادیه اروپا گفتند: »ما 
معتقدیم که این وضعیت به یک خطر جدی برای امنیت 

عمومی ما و تمام اتحادیه اروپا بدل شده است«.
در بخش دیگری از این بیانیه گفته می شود که هر چهار 
کشور در مورد اتخاذ یک سیاست واحد در این زمینه به توافق 
رسیده و به طور موقت حتی ورود شــهروندان روسیه که 

رویداد ورود به اروپا را دارند ممنوع خواهند کرد.

براساس این تصمیم، ورود شهروندان روسیه که »برای 
گردشــگری، کارهای فرهنگی، فعالیت های ورزشــی و 
اقتصادی« قصد سفر به قلمرو اتحادیه اروپا را دارند، ممنوع 
می شود. مواردی نظیر »مخالفان حکومت روسیه، موارد 
بشردوستانه و یا افرادی که در کشورهای اروپایی اجازه اقامت 

دائمی دارند« مشمول این ممنوعیت نمی شوند.

کیم جونگ اون: 

دیگر تحت هیچ شرایطی سالح هسته ای را کنار نمی گذاریم
لهستان و سه کشور بالتیک اعالم کردند:

محدودیت صدور روادید شنگن برای شهروندان روسیه 

در سال ۲۰۲۱ از هر ۱۰ کشــور، وضعیت زندگی در 
۹ کشور بدتر شده است. شــاخص توسعه انسانی برنامه 
توسعه سازمان ملل می گوید انسان ها فقیرتر، کم سوادتر 

و ناامیدتر شده اند.
به گزارش دویچه وله فارســی، گزارش برنامه توسعه 
سازمان ملل درباره شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۲۱ 
منتشر شده است. این گزارش نشــان می دهد که در ۹۰ 

درصد کشورها وضعیت زندگی بدتر شده است.
از سال ۱۹۹۰ که این شــاخص اندازه گیری می شود، 
همواره سیر صعودی داشته و برای اولین بار در سال ۲۰۲۰ 
و بعد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است. به گفته برنامه 
توسعه سازمان ملل، این بدان معناست که دستاوردهای 

پنج سال گذشته از بین رفته است.
آخیم اشتاینر، رئیس برنامه توســعه سازمان ملل به 
خبرگزاری فرانسه می گوید، پایین رفتن این شاخص بدین 
معناست که »ما زودتر می میریم، کمتر تحصیل می کنیم 
و درآمدمان کاهش می یابد«. نتیجه اینها گسترش حس 

»استیصال، خشم و ترس از آینده« است.
بر اساس گزارش برنامه توســعه سازمان ملل در سال 

۲۰۲۱ سوییس با شاخص ۹۶۲/۰ از نظر توسعه انسانی در 
باالترین رتبه در فهرست ۱۹۱ کشور قرار دارد. بعد از آن، 

نروژ و ایسلند قرار دارند.
پایین ترین کشورها از نظر توسعه انسانی نیجر، چاد و 

سودان جنوبی هستند.
آخیم اشــتاینر، رئیس برنامه توسعه ســازمان ملل 
می گوید دنیا از یک بحران به بحران دیگر فرو می رود بدون 
آنکه ریشه های این بحران ها شناخته شوند. او می گوید: 
»ما در زمانی بســیار دردناک زندگــی می کنیم؛ فرقی 
نمی کند که مسئله، جهانی باشد زیر آب، بدون آب، در میان 

شعله های آتش یا جهانی که در میانه یک پاندمی است.«

سازمان ملل:

در سال ۲۰۲۱ فقیرتر، کم سوادتر و ناامیدتر شده ایم

خبر

ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین در 
پیامی ویدیویی گفت که از نخســتین روز ماه میالدی 
جاری، نیرو های کی یف »ده ها منطقه مسکونی را آزاد« 
کرده و ۱۰۰۰ کیلومتر مربع از خاک خود را در شــرق و 

جنوب این کشور، از کنترل روسیه خارج کرده اند.
به گزارش ایسنا، همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا 
به اوکراین برای اعالم کمک های بیشــتر به این کشور، 
کی یف از »ضدحمله رعدآسایی« خبر داد و مدعی شد 
که طی آن، بخش هایی از قلمرو شرقی و جنوبی خود را 

که در کنترل روسیه بود، آزاد کرده است.
زلنسکی همچنین ویدیویی منتشر کرد که در آن، 
سربازان اوکراینی مدعی شدند که کنترل شهر »باالکلیا« 
در نزدیکی خارکیف )بزرگترین شهر اوکراین( را به دست 

گرفته اند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا که به اوکراین سفر 
کرده بود، پیش از ترک کی یف گفت: ما یک به روزرسانی 
جامع درباره این ضدحمالت دریافت کردیم و بار دیگر 
می گویم که هنوز برای حرف زدن درباره آن زود است، 
اما شاهد پیشــرفت های واضح و واقعی در میدان نبرد 

هستیم، خصوصا پیرامون منطقه خرسون، همچنین 
در منطقه دونباس هم تحوالت جالبی رخ داده است.

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که کشورش تا هر وقت 
که الزم باشد، از اوکراین حمایت می کند.

اگر این ضدحمالت تایید شده و مواضع حفظ شود، 
به معنای ضربه ســنگینی برای روســیه خواهد بود؛ 
سرویس های اطالعاتی غرب می گویند مسکو متحمل 
تلفات ســنگینی شده اســت. این همچنین به معنای 
تقویت چشمگیر اوکراین خواهد بود؛ کی یف می خواهد 
به حامیان غربی خود نشان دهد که می تواند ورق مناقشه 

را برگرداند و شایسته تداوم حمایت های آن هاست.

خبر

زلنسکی:

 روسیه را از بخش های زیادی از اوکراین بیرون راندیم


