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 نشست ســاالنه گروه 20 از جمله 
تحوالتی اســت که در زمان برگزاری 
آن، توجه رسانه ها، تحلیلگران و ناظران 
بین المللــی را برای چنــد روز به خود 
مشغول می کند. دلیل این توجه ویژه 
هم کاماًل مشــخص است؛ این نشست 
متشــکل از قدرتمندترین کشورهای 
جهــان در زمینه اقتصاد اســت که در 
مجموع ۸۵ درصد کل اقتصاد  و دو سوم 
جمعیت جهــان را دربردارنــد. بر این 
اساس نشست ساالنه گروه 20 همیشه 
سوژه های زیادی برای خبرنگاران داشته 
است که این بار هم مجدداً شاهد تکرار 
همین موضوع بودیم. امــا قبل از آنکه 
بخواهیم متن و به خصوص حاشیه های 
نشست امســال که به میزبانی ایتالیا 
برگزار شــد را مورد بررسی قرار دهیم 
باید به جو امنیتی که در شهر ُرم برپا شده 
بود اشــاره کنیم. در این میان یورونیوز 
با انتشــار گزارش توصیفی اعالم کرد 
که بیش از هشــت هزار تن از نیروهای 
ارتــش ایتالیا، امنیت این نشســت را 

تامین کردند و همچنیــن ایتالیا یک 
منطقه »پرواز ممنوع« و یک سیستم 
ویژه ضد پهپاد در ُرم )پایتخت( ایجاد 
کرد؛ چراکــه منطقه یــورو، که محل 
برگزاری این همایش قلمداد می شود 
به عنوان منطقه قرمز اعالم شده است. 
همچنین ورود خودروها به این منطقه 
محدود و بسیاری از خیابان ها برای تردد 
روزانه مسدود شده بود. دویچه وله هم 
اعالم کرد که نیروهای ضد تروریســم 
پلیس ایتالیا مسئولیت تامین امنیت 
شــبانه روزی منطقه یــورو را برعهده 
داشتند و هلیکوپترها مدام بر فراز این 
منطقه قرمز در حال پرواز بودند. نکته 
جالب این بود که مقامات ایتالیایی، خود 
را برای تظاهرات مختلفی در رم توسط 
اتحادیه های کارگری، ســازمان های 
جوانــان و جنبش ضد واکســن ها در 
زمان برگزاری نشست گروه 20 آماده 
کرده  بودند تا اتفاق غیرقابل پیش بینی 
رخ ندهد. از ســوی دیگر رســانه های 
ایتالیایی دو روز پیش )شــنبه( اعالم 
کردند فعاالن محیط زیست که خواستار 
اقدام فوری در خصوص شرایط اقلیمی 
هستند در خیابانی که به منطقه میزبان 
اجالس گــروه 20 منتهی می شــود، 

اعتراض کردند. خبرگزاری اسپوتنیک 
در این باره اعالم کرد که حدود ۵0 تن 
از فعاالن محیط زیست در راهپیمایی 
کمپ اقلیمــی در کــف خیابانی که 
به محــل برگزاری نشســت گروه 20 
منتهی می شود، نشستند و یگان های 
ویژه پلیس ایتالیــا بالفاصله در محل 
حاضر شــدند و معترضان را مجبور به 
ترک مســیر کردند. این مسائل البته 
حاشــیه هایی بود که بیــرون از محل 
نشســت رخ داد ولی در حین برگزاری 
ایــن رویــداِد دو روزه اتفاق هایی رخ 
داد که نشــان می دهــد اختالف های 
زیادی در این میان بین کشورهای عضو 
گروه 20 وجود دارد. سی.ان.ان در این 
میان به سخنان ماریو دراگی، نخست 
وزیر ایتالیا که میزبان نشســت سران 
گروه 20 بود، اشــاره کرد. او از رهبران 
کشورهای جهان خواست تا در مواجهه 
با چالش هــای جهانی متحد شــوند. 
دراگی در سخنرانی افتتاحیه خود گفت: 
»حتی قبل از پاندمی ما با حمایت گرایی، 
یکجانبه گرایی و  ناسیونالیسم مواجه 
بودیم، اما هرچه که بیشتر با چالش های 
خود پیش برویم، واضح تر می شود که 
چندجانبه گرایی بهترین پاســخ برای 

مشکالتی اســت که امروز با آن روبرو 
هستیم و این تنها راه موجود است«. 

آشکار شدن شکاف ها 
سخنان نخست وزیر ایتالیا هرچند 
درست به نظر می رسد و به نوعی می تواند 
امید را در دل جامعه ملل بــرای گذر از 
بحران های فعلی زنده کند، اما واقعیت 
این است که تصاویر و سخنانی در حین 
برگزاری نشست گروه 20 منتشر شد که 
نشان می دهد اوضاع چندان هم بسامان 
نیست. به عنوان مثال در حاشیه نشست 
گروه 20، توجه ویژه ای به حضور رهبران 
فرانسه و استرالیا شد که به تازگی درگیر 
مناقشه زیردریایی ها شده اند اما فاصله دور 
و بی توجهی آنها به یکدیگر حین عکس 

دسته جمعی از چشم رسانه ها دور نماند. 
به نوشته گاردین، روزنامه نگاران حاضر 
در نشســت رم که در حال تماشای زنده 
از مرکز رسانه ای جی20 بودند، دیدند که 
رئیس جمهوری فرانسه و رئیس جمهوری 
آمریکا احوالپرسی گرمی با هم داشتند 
اما در طرف دیگر که اسکات موریسون، 
نخست وزیر استرالیا قرار داشت صحبت 
و خنده چندانی رویت نشد. هرچند که 
تصاویری از نخست وزیر استرالیا و رئیس 
جمهوری فرانسه در حین دست دادن با 
یکدیگر در برخی رسانه ها منتشر شد اما 
داده ها حاکی از ســرد بودن روابط میان 
دو طرف اســت. موضوع دیگری که باید 
آن را نادر بدانیم، تهدیــد اعضای گروه 
20 توســط چین بود. براســاس بیانیه 
مطبوعاتی که ساعاتی پیش از پیوستن 
وانگ یی، وزیــر امور خارجــه چین به 
نشست سران گروه 20 در رم منتشر شد، 
وی به آمریکا و متحدانش هشدار داد که در 
امور تایوان دخالت نکنند. این اقدام وزارت 
خارجه چین، آن هم قبل از حضور رئیس 
دستگاه دیپلماسی این کشور در نشست 
گروه 20 به خوبی نشان می دهد که پکن 
همچنان قصد دارد آمریکا و متحدانش 
را در پرونده تایوان به صورت مســتقیم 
تهدید کند و اجازه ندهد آنها منافع حزب 
کمونیســت را با بن بســت روبرو کنند. 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
که به صــورت مجازی در این نشســت 
شرکت کرده بود هم در مورد رقابت های 
ناعادالنه در عرصه فروش واکسن و عدم به 
رسمیت شناختن واکسن ها و گواهی های 
واکسیناسیون انتقاد کرد، اما هیچگونه 
اشاره ای به درگیری های خود با آمریکا 
نداشت. این در حالی بود که چند ساعت 
قبل ار آنکه پوتین به صورت مجازی در 
این نشست حاضر شود، ماریا زاخارووا، 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه به اخراج 
دیپلمات های روسیه اشاره و صریحا اعالم 
کرد که به زودی مسکو این اقدام را پاسخ 
خواهد داد. همین موضع نشان می دهد 
که تنش میان این دو قدرت به باالترین 
حد خود رسیده اســت. موضوع دیگری 
که اختالف میان کشورهای عضو گروه 
20 را آشــکار کرد، دیــدار رجب طیب 
اردوغان و جو بایدن، روســای جمهور 

ترکیه و آمریکا در حاشیه نشست گروه 
20 در رم ایتالیا بود کــه درباره رویکرد 
مشترک ترکیه و آمریکا به منظور افزایش 
حجم تجاری میان دو کشــور گفت وگو 
کردند، امــا این گفت گوی 1 ســاعت و 
1۵ دقیقه ای بــه آرامی پیــش نرفت؛ 
بلکه بایدن در مورد نقض حقوق بشــر و 
همچنین مساله خرید سامانه پدافندی 
اس 400 به اردوغان هشــدارهایی داد. 
اگرچه تمام دیدارها و اظهاراتی که مطرح 
شد به نوعی نشان دهنده اختالف نظرمیان 
بازیگران مطرح دنیا است، اما در این میان 
فرانسه و بریتانیا توانستند با یکدیگر بر سر 
مجوزهای ماهیگیری میان دو کشور که 
چند روز پیش به مناقشه اساسی تبدیل 
شده بود، به توافق برسند. براساس گزارش 
شبکه بی.اف.ام.تی.وی فرانسه به نقل از 
کاخ الیزه، رهبران فرانسه و انگلیس توافق 
کردند به زودی تدابیــری برای کاهش 
تنش ها بر ســر مجوزهای ماهیگیری 
میان دو کشور در نظر بگیرند. مجموع این 
مولفه ها باعث شد تا ُرم به پایتخت قهر، 
آشتی و هشدار کشــورها علیه یکدیکر 
تبدیل شــود؛ اما واقعیت غیرقاب انکار 
این است که نشســت گروه 20 در حالی 
برگزار شد که اعضای آن در تالش برای 
حل بحران هایی هســتند که خودشان 
به عنوان متهمان اصلــی پیدایش آنها 

شناخته می شوند!

رهبران جهان به گونه متفاوت تر در نشست گروه 20 ظاهر شدند؛

رُم؛ کانون قهر، آشتی و هشدار! 
یکی از موضوعاتی که 

اختالف میان کشورهای 
عضو گروه 20 را آشکار 

کرد، دیدار و گفت وگوی 1 
ساعت و 15 دقیقه ای رجب 
طیب اردوغان و جو بایدن، 

روسای جمهور ترکیه و 
آمریکا در حاشیه نشست 

گروه 20 در رم بود که طی آن 
بایدن در مورد نقض حقوق 

بشر و همچنین مساله 
خرید سامانه پدافندی 

اس 400 به اردوغان 
هشدارهایی داد

واقعیت غیرقابل انکار 
این است که نشست گروه 
20 در حالی برگزار شد که 
اعضای آن در تالش برای 

حل بحران هایی هستند که 
خودشان به عنوان متهمان 
اصلی پیدایش آنها شناخته 

می شوند!

براساس گزارش رسانه های محلی، ارتش میانمار شهر تانتالنگ را گلوله باران کرد و منجر به تخریب بیش از 1۶0 
ساختمان در این شهر شد.حکومت نظامی میانمار با صدور بیانیه ای اعالم کرد شورشیان مسلح »نیروهای دفاع از مردم« 
شهر تانتالنگ در شمال غرب این کشور را به آتش کشیده اند. به گزارش اسکای نیوز، از فوریه سال جاری میالدی که 
ارتش میانمار قدرت را از دولت منتخب آنگ سان ســوچی گرفت، تنش ها میان دولت نظامی و نیروهای شبه نظامی 
اپوزیسیون همچنان روز به روز باالتر رفته است. تصاویر منتشر شده توسط رسانه های 
محلی سوختن ساختمان ها در آتش در شهر تانتالنگ واقع در ایالت چین در شمال 
غربی میانمار را نشان می دهند به طوری که شعله های آتش و دود غلیظ سر به آسمان 
کشیده است. این در حالی است که یکی از سخنگویان دولت نظامی میانمار ادعاهای 
مهمل گزارش شده در رسانه های کشور خراب کن را رد کرده و شورشیان را مقصر 

تشدید درگیری ها و مسئول این آتش سوزی ها دانست.

نخست وزیر فرانســه در پی باال گرفتن مناقشه بین کشورش و انگلیس بر ســر بهره برداری از منابع شیالت، در 
نامه ای از اتحادیه اروپا خواست در صورت عدم پایبندی انگلیس به مفاد توافق پســابریگزیت بر سر این منابع، به 
این کشور درخصوص وجود تبعاتی از بابت داشــتن رفتاری به دور از همکاری هشدار دهد. نشریه پلتیکو گزارش 
کرد، این نامه در تاریخ 2۸ اکتبر برای اورزوال فون درالین، رئیس کمیسیون اروپا ارسال شده است. ژان کاستکس، 
نخست وزیر فرانسه از فون درالین خواست به بریتانیا نشان دهد ترک اتحادیه 
)اروپا( پر ضرر تر از باقی ماندن در آن است. کاستکس هشدار داد: رفتار به دور از 
همکاری بریتانیا امروز نه فقط در بردارنده ریسک وارد کردن آسیب چشمگیر 
به اتحادیه اروپا است بلکه همچنین یک سابقه منفی را برای اعتبار این بلوک و 
تعهداتش به حفظ توافقات بین المللی ایجاد می کند. او بر اجرای توافق تجارت 

دوجانبه تاکید ویژه کرد.

فرانسه خواستار برخورد اتحادیه اروپا با انگلیس شدتخریب 1۶0 ساختمان در جریان گلوله باران ارتش میانمار

رحمت اهلل نبیل، رئیس امنیت ملی دولت اشــرف 
غنی در توییتی مدعی شــد که رئیس جمهور ســابق 
افغانستان درصدد کســب تابعیت لبنان است.  نبیل 
در توییت خود نوشته اســت: معلوماتی وجود دارد که 
اشرف غنی درصدد به دست آوردن تابعیت لبنان است! 
بیشتر از این خرد جمعی را به تمســخر نگیرید! عوام 
فریبی اشرف غنی مردم افغانستان را بدبخت ساخت. 
وی همچنین بار دیگر پاکســتان را مســئول اوضاع 
کنونی در افغانستان دانسته و نوشــته است: مرگ به 
پاکستان! پاکستان دشمن افغانستان بود و است، قیام 
علیه سلطه پاکستان وظیفه ملی و وجدانی هر شهروند 
افغانستان است. روال غنی، همسر اشرف غنی مسیحی 
اســت و تابعیت لبنان را دارد. این اظهــارات در حالی 
مطرح شد که ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان روز 
گذشته )یکشنبه( در نشســت خبری گفت: پیام ما به 
آمریکا این است که اگر این به رسمیت شناخته نشدن 

ادامه یابد، مشکالت افغانستان نیز ادامه خواهد یافت؛ 
اکنون، این فقط مشکل افغانستان است، اما می تواند 
به مشکل منطقه و نهایتا تمام جهان تبدیل شود. وی 
خاطرنشان کرد که دلیل درگیری جنگ بین طالبان و 
آمریکا در گذشته نیز به این دلیل بود که طرفین روابط 
رسمی دیپلماتیک نداشــتند و آن مسائل که منجر به 
جنگ شد، می توانســت با مذاکره و سازش سیاسی بر 

طرف شود.

گروه های سیاســی شــیعه عراق از قــوه قضائیه 
خواستند تمامی اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی 
رسیدگی کند. به گزارش ســومریه نیوز، این گروه ها 
در بیانیــه ای اعــالم کردند، در راســتای حفظ آرای 
شــهروندان و عــدم کوتاهــی در قبــال آن و نیز در 
راســتای پیگیری اقدامات قانونی در رســیدگی به 
اعتراضات و بازشــماری دســتی آرا مالحظه شد که 
اقدامات کمیساریای عالی انتخابات از طریق استفاده 
از معیارهای الکترونیک و نــه معیارهای بصری برای 
بازشماری دستی، این فرایند را تهی از مضمون کرده 
اســت و این برخالف قانون انتخابات اســت که تاکید 
می کند هنگام اعتراض، نتیجه شمارش دستی مالک 
عمل قرار می گیــرد و نه معیارهــای الکترونیک. در 
این بیانیه آمده است که کمیســاریای عالی انتخابات 
از طرفی تصریــح کرده بیش از ۷00 هــزار برگه رای 
قرائت نشده توسط دستگاه وجود دارد و از طرفی هم 

اعالم کرده نتایج 100 درصــد تطابق دارد و این امر به 
معنای بی توجهی عامدانه به اراده رای دهندگان است. 
گروه های سیاسی شیعی عراق در این بیانیه انتخابات 
پارلمانی عراق و نتایــج آن را رد کردند و از قوه قضائیه 
خواســتند اوال تمامی اعتراضات را بررسی کند، دوما 
اتالف عامدانه صدها هزار آرای رای دهندگان را متوقف 
کند و در نهایت بازشماری دستی همه آرا را بر اساس 

معیارهای واقعی انجام دهد.

اشرف غنی درصدد کسب تابعیت لبنان! مخالفت مجدد گروه های شیعه عراق با نتایج انتخابات

خبرخبر

فرشاد گلزاری

وزیر خارجه عربستان: 
اولویت ما حمایت از تشکیل 

کشور فلسطین است

وزیر خارجه عربســتان در مصاحبه ای اعالم 
کرد بدون تشکیل کشور مستقل فلسطین ثبات 
در منطقه ممکن نیســت. فیصل بن فرحان آل 
ســعود، وزیر امور خارجه عربستان تاکید کرد که 
ریاض همچنان متعهد به تشکیل کشور مستقل 
فلسطین به پایتختی قدس شرقی است. بن فرحان 
شنبه شب در گفت وگو با شبکه العربیه با بیان اینکه 
اولویت عربستان حمایت از تشکیل کشور مستقل 
فلســطین به پایتختی قدس شرقی است، تاکید 
کرد: بدون آن ثبات واقعی وجود نخواهد داشت. 
در سال 2020، چهار کشــور عربی یعنی امارات، 
بحرین، سودان و مراکش برای عادی سازی روابط 
با اسرائیل به توافقاتی دســت یافتند که برخی از 
مقامات انتظار داشتند عربستان به زودی به این 
فهرســت بپیوندد. پس از آن، عربستان سعودی 
بارها تاکید کرد عادی ســازی روابط با اسرائیل تا 
زمان تحقق راه حل دو کشوری و طرح صلح عربی 
ممکن نیست. وزیر امور خارجه عربستان همچنین 
درباره رخدادهای سودان گفت که امنیت سودان 
برای ریاض از اهمیت باالیی برخوردار است. وی 
از سودانی ها دعوت کرد تا مذاکراتی را آغاز کنند 
که همه طرف ها را با هدف به دست آوردن نتایج 
رضایت بخش گــرد هم آورد. وزیــر امور خارجه 
عربســتان همچنین در مصاحبه با رویترز گفت 
روابط کشورش با آمریکا تیره و تار نیست و گفت 
که کشورش بحث در مورد توان دفاعی خود را به 
آتش بس در یمن مرتبط نخواهد کرد. بن فرحان 
گفت: من با این توصیف )روابط پرتنش( مخالفم، 
فکر می کنم وقتی صحبت از یمن به میان می آید، 
با آمریکا موافقیم، هر دو از آتش بس جامع حمایت 
می کنیم. و ما هــر دو از یک روند سیاســی برای 
حل وفصل حمایت می کنیم. وی افزود: فکر می کنم 
واضح است که عربستان به آتش بس متعهد است و 
تصمیم با حوثی ها است که می خواهند این توافق 
را امضا کنند یا خیر ولی ما هیــچ بحثی در مورد 
توانایی های دفاعی خود را بــه آتش بس مرتبط 

نمی کنیم. 
    

 افزایش شمار کشته های
 اعتراضات سودان 

کمیته پزشــکان ســودان اعالم کرد، تعداد 
کشته های اعتراضات از روز دوشنبه 2۵ اکتبر )آغاز 
کودتا( پس از فوت یکی از آنها که به شدت زخمی 
شده بود، به 11 تن رسید. به گزارش آناتولی، کمیته 
پزشکان سودان با صدور بیانیه ای اعالم کرد، مروان 
جمال، شهروند سودانی صبح دیروز )یکشنبه( به 
دلیل شــدت جراحت از ناحیه سر در رخدادهای 
شهر بحری واقع در شرق این کشور در 2۸ اکتبر 
2021 توسط کودتاچیان، جان خود را از دست داد. 
در این بیانیه همچنین آمده است، با کشته شدن 
مروان وسه تن دیگر در تظاهرات روز شنبه، تعداد 
کشته شــدگان از روز 2۵ اکتبر به 11 تن رسیده 
اســت. از ســوی دیگر، آنتونیو گوترش، دبیرکل 
ســازمان ملل صبح روز گذشته خاطرنشان کرد، 
گزارش ها درخصوص خشونت در سودان نگران 
کننده است. وی خواستار بازگشت ارتش سودان 
به تمهیدات قانونی مشروع شد. آنتونیو گوترش در 
صفحه کاربری خود در توییتر نوشت: ما روز شنبه 
در سودان شاهد شــجاعت بسیاری از شهروندان 
و اعتراض مســالمت آمیز آنها به حکومت نظامی 
در سودان بودیم. دبیرکل سازمان ملل همچنین 
تصریح کرد، گزارش ها در خصوص خشــونت در 
سودان نگران کننده اســت و جنایتکاران باید به 
دستگاه قضایی ارجاع داده شوند. گوترش در ادامه 
هشدار داد: ارتش باید مراقب باشد و زمان آن فرا 
رسده است که ارتش به تمهیدات قانونی مشروع 
بازگردد. بعدازظهر روز شنبه تظاهرات ضد کودتای 
فرمانده ارتش سودان علیه شرکای غیرنظامی در 
منطقه »أم درمان« واقع در شمال غرب خارطوم 
برگزار شد. کمیته پزشکان سودان روز شنبه اعالم 
کرد، دو شــهروند به ضرب گلوله ارتش در شهر ام 
درمان در شمال غرب خارطوم، پایتخت کشته و 
110 تن در آمار اولیه ســرکوب تظاهرات ها در ام 
درمان، بحری و القضارف زخمی شــدند. هزاران 
شهروند ســودانی هفته گذشــته در اعتراض به 
کودتای تحت رهبــری عبدالفتــاح البرهان به 

خیابان های پایتخت و سایر شهرها آمدند.

جهاننما


