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جهان

اوایــل آگوســت ســال 2020 
میالدی بود که یکبــاره خبر انفجار 
بندر بیروت همانند یک ســونامی 
تمام عیار تمام رســانه های جهان را 

دربرگرفت. 
اتفاقی کــه به نوعی همــه آن را 
»چرنوبیل خاورمیانه« یا »چرنوبیل 
دوم« خطــاب کردنــد؛ چراکه آثار 
مخرب آن نــه تنهــا در مدیترانه و 
خاورمیانه به وضوح دیده شــد بلکه 
بحرانی را به راه انداخت که با گذشت 
دو سال از آن روزها هنوز هم بیروت 

در آن سرگردان است. 
آن انفجار اگرچه بعدها به عنوان 
یک قصورِ غیر سیاسی تشخیص داده 
شد اما تبعاتی را به جای گذاشت که 
صرفاً به کنار کشیدن دو نخست وزیر 
یعنی سعد الحریری و حسان دیاب 
ختم نشد، بلکه این مشکل تا جایی به 
الیه های گوناگون لبنان سرایت کرد 
که حاال اغلب مفسران و تحلیلگران 
معتقدند برای رهایی از این بحران، 

سال ها زمان الزم است. 
واقعیت غیرقابل کتمان این است 
که لبنان و عراق تا حــدود زیادی از 
حیث روندهای سیاسی سرنوشتی 
شبیه یکدیگر دارند. در هر دو کشور 
ســه جناح اصلــی وجــود دارد که 
سیاســت، اقتصاد و اجتماع را سر و 
شــکل می دهند. به عنوان مثال در 
عراق ُکردها عهده دار انتخاب و معرفی 
رئیس جمهوری هستند و شیعیان 
باید نخســت وزیر را انتخاب کنند و 
در راســتای این دو، انتخاب رئیس 

پارلمان به عهده اهل تسنن است. 
در لبنان هم نخســت وزیر از اهل 
تسنن و رئیس جمهور مسیحی است، 
اما رئیس پارلمان را شیعیان انتخاب 
می کنند. ایــن درهــم آمیختگی 
سیاسی در عراق شاید به دلیل نفوذ 
ایــاالت متحده و ایران بــه یک نزاع 
سیاسی تبدیل شــود اما در نهایت 
طرفین با ایــن عنوان کــه در حاِل 
تمریِن دموکراسی هستند، کشور را 
به هر نحوی که شده از بن بست رهایی 
می دهنــد اما در بیروت )براســاس 
داده  و وقایِع الِحق و سابق( اوضاع به 

گونه ای دیگر سپری شده است. 
با کنار رفتن حریری و حسان دیاب 

از سمت نخست وزیری همه در این 
فکر بودند که باالخره روزهای خوب 
و آینده روشن بر ســر راه لبنان قرار 
خواهد گرفت امــا واقعیت باز هم آن 
روی خشــن و منفی خود را به مردم 

این کشور نشان داد. 
اینکــه فقط می گوییــم »مردم 
لبنان« به این دلیل است که در بیروت 
همانند بغداد، جریان های سیاسی 
و چهره های سرشناس هرکدامشان 

به یک کشور خارجی متصل هستند و 
در چند دهه اخیر ریشه های شخصِی 
خود را در بطن اقتصاد لبنان دوانده اند 
و هر یک میلیون ها و میلیاردها دالر 
سرمایه به جیب زده اند اما باز هم مردم 
مانده اند و مشــکالت متعددی که 

انتهای آنها هم معلوم نیست. 
طی کمتر از یک دهــه در لبنان 
بحران هــای سیاســی و امنیتــی 
متعددی به وجود آمده که بخشــی 
از آن بــدون شــک به دلیــل نفوذ 
دولت های منطقه  و فرامنطقه است و 
بخشی دیگر هم به سهم خواهی های 
جناحی مربوط می شود و اینبار هم 

بیروت از همین نقطه ضربه خورد. 
روز دوشنبه هفته جاری یکباره 
میشل عون، رئیس جمهوری لبنان 
پشت تریبون قرار گرفت و در مقابل 
تمام خبرنگاران اعــالم کرد که قرار 
است تا چند ساعت دیگر با کاخ بعبدا 
خداحافظی کند و راهی منزلش شود. 

نزاِع میقاتی- عون! 
پس از آنکه میشل عون این خبر 
را در بیروت بــه گوش تمام جهانیان 
رســاند اتفاقی افتاد کــه به گونه ای 
معادالت سیاســی لبنــان را یا یک 

پیچیدگی روبرو کرد. 
او اعالم کرد که کابینه لبنان رسماً 
منحل شده است اما در مقابل نجیب 
میقاتی که حاال نخست وزیر و مسئول 
تشکیل و تکمیل کابینه بوده، دقیقاً 
180 درجه با نظر عون مخالفت کرد 
و گفت کــه دولت به راه خــود ادامه 

خواهد داد. 
اینکه چرا میشــل عون در چنین 
وضعیتــی ریاســت جمهــوری را 
ترک می گوید موضوعی اســت که 
به مدت زمــان مســئولیت او ربط 
دارد. عون حدود شــش سال در این 
کسوت مشــغول به کار بود و در این 
مدت به هر ترتیــب ممکن به دنبال 
بازگشــت ثبات سیاسی و اقتصادی 
به کشــورش بوده اســت اما به نظر 

می آید که او هم از این وضعیت خسته 
شده است. او روز دوشنبه اعالم کرد 
که »براســاس اختیاراتم نامه ای به 
مجلس نمایندگان نوشــتم و حکم 
استعفای دولت را امضا کردم، چراکه 
دیگر امکان ادامه کار با وضعیت فعلی 
وجود ندارد.« عــون در جایی اعالم 
کرد که تشکیل دولت غیرممکن به 
نظر می رســد و صدور حکم پذیرش 
اســتعفای کابینه نجیــب میقاتی 

برخالف قانون اساسی نیست و این 
احتمال همچنان وجــود دارد. این 
اعالم نظر اگرچه به کام میقاتی خوش 
نیامده و گفته است که کابینه به کار 
خود ادامه می دهد، اما واکنش هایی 
که در این مدت از ســوی کشورهای 
فرامنطقــه ای اتخاذ شــده نشــان 
می دهد که اوضاع در بیروت چندان 

مناسب و عادی نیست. 
صرف نظر از فرانسوی ها و اتحادیه 
عرب که درباره خأل ریاست جمهوری 
در لبنان اخطار داده اند، حاال اتحادیه 
اروپا هم از وضعیــت فعلی بیروت به 

شدت نگران است. 
جوزپ بورل، مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا روز سه شــنبه 
اعالم کرد خأل ریاست جمهوری در 
زمانی اتفاق افتاده که لبنان با وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی وخیمی مواجه 
اســت و بی ثباتی اقتصادی می تواند 
خطرات جدی برای لبنان و مردمش 
داشته باشــد. او در ادامه سخنانش 
گفت کــه ۳1 اکتبر دوره ریاســت 
جمهوری میشل عون به پایان رسید و 
بعد از چهار جلسه مذاکره در پارلمان، 
هنوز هیچ نامزدی انتخاب نشده است 
و همچنین از زمان برگزاری انتخابات 
پارلمانــی در ماه مه، هنــوز دولتی 

تشکیل نشده است. 
بورل ضمن اشــاره بــه احتمال 
تحریم  شخصیت های لبنانی اذعان 
کرد که اتحادیه اروپا ژوئیه چارچوبی 
را برای تحریم افــراد یا نهادهایی که 
مانع حــل بحران لبنان می شــوند، 
تعیین کرد اما در نهایت لبنان باید به 
توافق مالی با صندوق بین المللی پول 
دست یابد و اصالحات اساسی را بدون 

تأخیر اجرا کند. 
این مواضع اتحادیه اروپا شاید در 
بطن خود یک منافع گرایی از حیث 
اقتصادی و سیاســی باشــد و اینکه 
نمی خواهند در زیر گوِش اســرائیل 

یک بحران جدید به وجود بیاید. 
بر همین اســاس بود کــه اخیراً 
توافق ترســیم مرزهــای آبی میان 
بیــروت و تل آویو به امضا رســید تا 
شــاید لبنان از این طریق بتواند به 
یک انتفاع اقتصادی دست پیدا کند 
اما طائفه گرایی و ســهم خواهی باز 
هم به بحــران دامن زده اســت و به 
خوبی مشخص اســت که لبنان در 
حال پیشروی به ســوی یک بحران 

عمیق تر است.

اتحادیه اروپا در مورد خأل ریاست جمهوری لبنان هشدار داد؛ 

پیشروی بیروت به عمق بحران

مواضع اتحادیه اروپا 
درخصوص لبنان بدون 

رئیس جمهور و نخست وزیر، 
شاید در بطن خود ازیک سو 

منافع گرایی از حیث سیاسی 
و اقتصادی باشد و از سوی 

دیگر اینکه نمی خواهند زیر 
گوِش اسرائیل یک بحران 

جدید به وجود نیاید

طی کمتر از یک دهه در 
لبنان بحران های سیاسی 

و امنیتی متعددی به وجود 
آمده که بخشی از آن بدون 

شک به دلیل نفوذ دولت های 
منطقه  و فرامنطقه در آن 

است و بخشی دیگر هم به 
سهم خواهی های جناحی 

مربوط می شود
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توافق با محوریت صادرات غالت اوکراین: 
اطمینان بخشی اردوغان؛ 

ضمانت خواهی پوتین!

در حالــی کــه رجــب طیــب اردوغــان، 
رئیس جمهــور ترکیه پس از گفتگــوی تلفنی 
عصر سه شــنبه خود با والدیمیــر پوتین دربارۀ 
ازسرگیری صادرات غالت اوکراین »اطمینان« 
داده، کرملین می گوید که بازگشت به این توافق، 
مستلزم دریافت »ضمانت هایی واقعی« از سوی 
کی یف دربارۀ احترام به این توافق و پایبندی به 
آن اســت. به گزارش رویترز، بر اساس بیانیه ای 
که از سوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه منتشر 
شــد، اردوغان در جریان این گفتگو اعالم کرده 
که از همکاری همه طرف ها برای یافتن راه حلی 
در این موضــوع اطمینــان دارد... و با همکاری 
همه طرفهــای ذیربط، تدابیــر الزم را برای حل 
این مشــکل و اجرای توافق استانبول در موضوع 
صادرات غالت، به اجرا خواهد گذاشت. اردوغان 
که از زمان آغاز حمالت روسیه به اوکراین در 2۴ 
فوریه پیوسته میان دو طرف درگیری به عنوان 
میانجی عمل کرده، همچنین اعالم کرده است 
که حل و فصل موضوع توافقنامه صادرات غالت، 
می تواند راهی برای تشویق دو طرف این درگیری 

برای بازگشت به مذاکرات صلح باشد.
برخالف خوشبینی آنکارا نسبت به آینده این 
توافق، در بیانیه ای که عصر سه شــنبه از ســوی 
کرملین دربارۀ گفتگوی تلفنی اردوغان و پوتین 
منتشر شد، آمده است که در جریان این گفتگوی 
تلفنی، رئیس جمهور روسیه دریافت ضمانت های 
واقعی را ضروری دانسته تا هم از پایبندی کامل 
کی یف به این توافق اطمینان حاصل شــود و هم 
اینکه از کریدور انسانی ایجاد شده برای صادرات 
غالت، بــرای اهــداف نظامی اســتفاده نگردد. 
در ادامــه بیانیه، کرملین تاکید کرده اســت که 
»تنها پس از دریافت چنین ضمانت هایی اســت 
که می توانیم از ســرگیری کارهــا در چارچوب 
توافقنامه غالت را بررسی کنیم. والدیمیر پوتین 
به رجب طیــب اردوغان گفت کــه کی یف باید 
»ضمانت های واقعی« ارائه کنــد که از کریدور 
دریای سیاه که به عنوان بخشی از قرارداد غالت 
استانبول ایجاد شده در فعالیت های نظامی خود 
استفاده نخواهد کرد. رئیس جمهور روسیه گفت: 
الزم اســت تحقیقات دقیقی درباره این حادثه 
انجام شــود و همچنین تضمین هــای واقعی از 
کی یف مبنی بر رعایت دقیق توافق های استانبول، 
از جمله عدم استفاده از کریدور بشردوستانه برای 
اهداف نظامی، دریافت شود. پوتین افزود: روسیه 
تنها در این صورت به بازگشایی این کریدور فکر 
می کند. وی همچنین اشاره کرد که بخشی از این 
معامله که شــامل رفع محدودیت ها بر صادرات 
کشاورزی و کودهای شیمیایی روسیه بود، هرگز 
اجرا نشد. طی ۴8 ســاعت گذشته، دو گفتگوی 
تلفنی دیگر نیز میان مقامات دو کشــور روسیه 
و ترکیه در موضوع صادرات غالت اوکراین انجام 

شده است. 
بر اساس بیانیه ارتش روســیه، در این مدت 
سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه بصورت تلفنی با 
خلوصی آکار همتای ترک خود و سرگئی الوروف، 
رئیس دیپلماسی روسیه با مولود چاووش اوغلو 
همتای خود گفتگو داشته است و طرفهای روس 
در جریان هر دو گفتگو نیز بــر ضرورت دریافت 
»ضمانت های قابل اعتماد« برای از ســر گیری 
اجــرای این توافــق تاکید کرده انــد. ولودیمیر 
زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین گفته است که 
جهان باید قاطعانه به هرگونه تالش روسیه برای 
اخالل در کریدور صادرات غالت اوکراین پاسخ 
دهد، زیرا به رغم تعلیق مشارکت مسکو در توافق با 
میانجیگری سازمان ملل، کشتی های بیشتری در 
حال بارگیری هستند. زلنسکی در یک سخنرانی 
ویدئویی اواخر شب سه شنبه گفت که کشتی ها 
به لطف کار ترکیه و ســازمان ملــل همچنان با 
محموله از بنادر اوکراین خارج می شوند. زلنسکی 
گفت: اما یک دفاع قابــل اعتماد و طوالنی مدت 
برای کریدور غالت مورد نیاز است. زلنسکی گفت: 
روسیه باید به وضوح آگاه شود که پاسخ سختی از 
جهان به هر اقدامی برای اختالل در صادرات مواد 
غذایی ما دریافت خواهد کرد. در اینجا به وضوح 
زندگی ده ها میلیون نفر مورد بحث است. هدف 
از قرارداد غالت کمک به جلوگیری از قحطی در 
کشــورهای فقیرتر با تزریق بیشتر گندم، روغن 

آفتابگردان و کود به بازارهای جهانی بود. 

جهان نما

رئیس ســتاد مشــترک ارتش کره جنوبــی دیروز 
)چهارشنبه( به خبرنگاران گفت، کره شمالی حداقل 10 
موشک به ســمت دریای ژاپن و دریای زرد شلیک کرده 
است. به گزارش اســپوتنیک، جزئیات دیگر تا زمانی که 
نیروهای مسلح کره جنوبی پاسخ به اقدامات کره شمالی 
را کامل نکنند، فاش نمی شود. گزارش های اولیه حاکی از 
شلیک حداقل سه موشک از سوی کره شمالی بود. یکی از 
آنها به سمت جزیره اولئونگدو کره جنوبی حرکت می کرد، 
اما در ۵۷ کیلومتری شرق شهر سوکچو کره جنوبی به دریا 
افتاد. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه ای اعالم 
کرد: برای اولین بار از زمان تقســیم شدن کره است که 
موشک بالستیک کره شمالی تا این حد نزدیک به آب های 
سرزمینی کره جنوبی فرود آمده و این اقدام کره شمالی غیر 
قابل توجیه است. در این بیانیه آمده است: این اولین بار از 
زمان تقسیم کره است که موشک شلیک شده کره شمالی 

در نزدیکی آب های ســرزمینی ما فرود آمده است... یک 
مورد فوق العاده اســتثنایی و غیر قابل توجیه. ارتش ما 
قاطعانه به آن پاسخ خواهد داد. یاســوکازو هامادا، وزیر 
دفاع ژاپن هم به خبرنگاران گفت، هیچ خسارتی ناشی از 
شلیک های موشکی کره شمالی به کشتی ها یا هواپیماهای 
ژاپنی گزارش نشده است. او گفت: وزارت دفاع، اطالعاتی را 

با وزارتخانه های دیگر رد و بدل کرده است. 

شلیک موشک کره شمالی به ساحل کره جنوبی برای اولین بار!
خبر

یک مقام رسمی آلمانی به خبرگزاری رویترز گفت که 
صربستان باید تصمیم بگیرد که می خواهد آیا با روسیه 
یا با اتحادیه اروپا همسو باشد. به گزارش راشا تودی، یک 
نماینده آلمانی بدون ذکر نام اظهار کرد: نیاز برای گرفتن 
چنین تصمیمی در راستای توسعه های ژئوپلیتیکی در 
حال رسیدن به مرحله حادی اســت. این مقام رسمی 
خصوصا به بحران اوکراین و خودداری صربستان از اعمال 
تحریم ها علیه روسیه اشاره کرد اما این درحالیست که 
بلگراد و مســکو توافقنامه ای را در ماه ســپتامبر برای 
گســترش همکاری ها در حوزه سیاست خارجی امضا 
کردند. در همین راستا، آلمان نسبت به دیدگاه صربستان 
به شرق هشدار داد؛ صربستانی که همچنان بین انتخاب 
میان بروکسل و غرب مردد است. همسو بودن با مواضع 
بروکســل از شــرایط عضویت در اتحادیه اروپا است. 
صربستان از سال 200۹ به عنوان نامزدی برای عضویت 

در این اتحادیه بوده است. این مقام آلمانی در ادامه تصریح 
کرد که اگر الکساندر ووجیچ، رئیس جمهوری صربستان 
در روابطش با مسکو پیمان شکنی کند و به سمت اتحادیه 
اروپا بازگردد، آلمان از بلگراد حمایت خواهد کرد. وی 
افزود: اگر رئیس جمهور صربســتان به سمت روابطش 
با روسیه پیش برود، این تصمیم او پیامدهایی به دنبال 

خواهد داشت.

خبر

آلمان خطاب به صربستان: یا اروپا را انتخاب کن یا روسیه را

به گفته منابع آگاه، جو بایدن فعالیت  برای شــرکت 
دوباره در انتخابات ریاســت جمهوری 202۴ آمریکا را 
در خفا آغاز کرده است. روزنامه واشنگتن پست به نقل 
از منابع آگاه گزارش داد که جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا و جیل بایدن )همسرش( میزبان مشاوران ارشد 
خود در کاخ سفید بوده اند تا برنامه نامزدی احتمالی جو 
بایــدن در انتخابات ریاســت جمهوری 202۴ آمریکا 
را طرح ریزی کنند. این نشســت ها که مشاوران آن ها 
را »گروهــی بســیار کوچک« توصیــف می کنند، در 
حالی برگزار می شــوند که کمیته ملی حزب دموکرات 
در حال برنامه ریزی برای پاســخ دادن به دونالد ترامپ 
)رئیس جمهوری سابق آمریکا( یا دیگر رقبای احتمالی 
است. این حزب همچنین قصد دارد حامیان قدیمی خود 

در انتخابات 2020 را که در انتخابات میاندوره ای پیش رو 
شرکت نمی کنند، دوباره به خود جذب کند. اگر بایدن 
دوباره در انتخابات نامزد و پیروز شود، در پایان دومین 
دوره ریاست جمهوری خود 8۶ سال خواهد داشت که به 

نوبه خود بی سابقه است. 

در حالی که نگرانی ها درباره احتمال عدم پذیرش 
شکســت ژائیر بولســونارو رئیس جمهــور برزیل در 
انتخابات از »لوال داسیلوا« خبرساز شده بود، بولسونارو 
بااخره ســکوت خود را شکســت و در یک سخنرانی 
شــرکت کرد. منابع رســانه ای خبر دادند که »ژائیر 
بولســونارو« رئیس جمهور برزیل پس از ۴۴ ســاعت 
ســکوت بعد از اعالم نتیجه دور دوم انتخابات ریاست 
جمهوری این کشــور بدون اینکه به شکســت خود 
از لوال داســیلوا اذعان کند، اعالم کرد کــه اجازه آغاز 
رونــد انتقال قــدرت را می دهد. به گــزارش رویترز، 
بولســونارو در یک نطق تلویزیونی شــرکت کرد که 
این نطق او اولین اظهارنظر وی بعد از شکســتش در 
انتخابات ریاســت جمهوری برزیل بود. رئیس جمهور 

افراطی برزیــل در این نطق به شکســت در انتخابات 
اذعان نکــرد و به اعتراضات هــواداران خود در برخی 
مناطق اشــاره کرد. به ادعای او این اعتراضات، نتیجه 
 »احساس خشم و بی عدالتی« آنها در قبال انتخابات 

بوده است.

بولسونارو بدون پذیرش شکست، اجازه انتقال قدرت را داد!بایدن چراغ خاموش به سمت انتخابات ۲۰۲۴ می رود


