
t oseei r ani . i r
5 جهان  شماره  1160 /     سه شنبه  15 شهریور   1401  /     9 صفر  1444  /  6 سپتامبر   2022

پس از مارگارت تاچر و ترزا  می 
به عنوان سومین زن؛

لیزتراس،نخستوزیربریتانیامیشود

لیز تراس پس از مارگارت تاچر و ترزا می، ســومین 
نخست وزیر زن بریتانیا می شود. لیز تراس، وزیر خارجه 
بریتانیا در انتخابات رهبری حزب محافظه کار پیروز شد 
تا به عنوان نخست وزیر بریتانیا جانشین بوریس جانسون 
شود. جانشین جانسون را حدود ۱۷۰ هزار نفر از اعضای 

حزب محافظه کار بریتانیا انتخاب کردند.
نخســت وزیر جدید وارث اقتصادی خواهد بود که 
تورم آن به باالترین حد خود در ۴۰ سال گذشته رسیده 
است. بخش های صنعتی به طور فزاینده ای خوش بین 
هستند که نخست وزیر جدید از طرح هایی حمایت کند 
که جلوی افزایش حداکثر قیمت گاز و برق را که هر سه 

ماه یک بار تعیین می شود، بگیرد.
نخست وزیر جدید بریتانیا برای تنفیذ حکمش به 
کاخ بالمورال، اقامتگاه ملکه بریتانیا در اسکاتلند می رود و 
انتظار می رود پس از مراسم تنفیذ، اولین نطق خود را ایراد 
کند. این اولین بار است که ملکه الیزابت حکم نخست وزیر 
را در جایی جز کاخ باکینگهام تنفیذ می کند. تراس پس از 
مارگارت تاچر و ترزا می، سومین نخست وزیر زن و پنجاه 

و ششمین نخست وزیر بریتانیا می شود.
تراس در سخنانی کوتاه پس از اعالم نامش از بوریس 
جانسون به خاطر ایستادگی در مقابل والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه، خروج از اتحادیه اروپا )برگزیت( و 
شکست جرمی کوربین، رهبر سابق حزب کارگر و اجرای 
برنامه واکسیناسیون کرونا تشکر کرد. مری الیزابت تراس 
در سال ۱۹۷۵ در آکسفورد به دنیا آمد. او، پدرش را استاد 
ریاضیات و مادرش را یک پرستار و »چپ گرا« توصیف 

کرده است.
مادرش وقتی دختر جوانی بود، در اعتراضات »کارزار 
خلع سالح هسته ای« شرکت کرد، سازمانی که شدیدا 
با تصمیم دولت تاچر برای اجــازه نصب کالهک های 
هسته ای ایاالت متحده آمریکا در پایگاه نیروی هوایی 
 RAF Greenham( »ســلطنتی »گرین هام کامن

Common( در غرب لندن مخالف بود.
تراس اما در هفت ســالگی، نقش مــارگارت تاچر، 
نخست وزیر پیشــین، را در انتخابات نمایشی مدرسه 
بازی کرد. هرچند برخالف خانم تاچر که در سال ۱۹۸۳ 
اکثریت زیادی را همراه خود کرد، خانم تراس نتوانست 

چنین موفقیتی دست یابد.
تراس به یاد می آورد: »از فرصت استفاده کردم و در 
تجمعات ســخنرانی صمیمانه ای کردم اما هیچ رایی 
نیاوردم. حتی خودم به خود هــم رای ندادم.« حاال ۳۹ 
سال از آن موضوع گذشته و خانم تراس از فرصت استفاده 
کرده تا واقعا با پیروی از تاچر که به عنوان بانوی آهنین 
بریتانیا شهرت دارد، رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر 
شــود. تراس در کابینه بوریس جانسون، وزیر خارجه و 
باسابقه ترین عضو دولت بود. او در هشت سال گذشته 
وزیر کشاورزی، وزیر دادگستری، قائم مقام وزیر دارایی و 

وزیر تجارت بین المللی بوده است.
تراس، که پیش از همه پرســی سال ۲۰۱۶ طرفدار 
ماندن در اتحادیه اروپا بود، پــس از رفراندوم به یکی از 
سرسخت ترین حامیان خروج از این بلوک تجاری تبدیل 
شد و در ماه های اخیر الیحه ای را به مجلس برده که به 
دولت اجازه می دهد بخش هایی از توافق خروج از اتحادیه 

اروپا را نقض کند.
مواضع راستگرایانه اش او را به یکی از شخصیت های 
محبوب بدنه حــزب محافظه کار تبدیل کرده اســت. 
ولی گاه گداری حرف ها و ســخنرانی هایش )از جمله 
صحبت هایش درباره واردات پنیر در کنفرانس ساالنه 

حزب در سال ۲۰۱۴( دستمایه طنز شده است.
لیز تراس که در چهار دور اول رأی گیری پس از ریشی 
ســوناک و پنی موردانت در مقام ســوم قرار داشت، در 
پنجمین دور از موردنت پیشی گرفت و رقیب سوناک در 

رأی گیری نهایی از کل اعضای حزب شد.
ریشی سوناک رقیب تراس کیست؟

ریشی سوناک در ســال ۱۹۸۰ در ساوت همپتون 
به دنیا آمد. پدرش پزشک عمومی بود و مادرش داروخانه 
خود را اداره می کرد. ریشی سوناک دومین عضو کابینه 
بوریس جانسون بود که با استعفایش، زلزله ای سیاسی را 
رقم زد که در کمتر از ۴۸ ساعت به کناره گیری جانسون 

منجر شد.
سوناک هفت سال پیش برای اولین بار وارد مجلس 
بریتانیا شــد. در رفراندوم برگزیت طرفــدار خروج از 
اتحادیه اروپا بود و فوریه ۲۰۲۰ آقای جانسون با انتخاب 
او به عنوان وزیر دارایی به جای ساجد جاوید، خیلی ها را 

غافلگیر کرد.
بیشتر دوران زمامداری او در خزانه داری تحت الشعاع 

همه گیری جهانی کووید-۱۹ قرار گرفت.

جهان نما

فرشاد گلزاری

با نگاهــی گذرا بــه اخبار حوزه 
بین الملل به وضــوح می بینیم که 
در هر هفته حداقل یک یا چند خبر 
به ترکیه اختصاص دارد. بخشی از 
این اخبار که به صورت مشــهود و 
ثابت منتشر می شود، در مورد روند 
مبارزه و حمالت ترکیه به پایگاه های 
پ.ک.ک اســت که عملیات های 
ارتش این کشــور را در شمال عراق 
و سوریه دربرمی گیرد. بخشی دیگر 
از این اخبار و گزارش ها هم عموما به 
پروزژه های عمرانی و افتتاح آنها در 
اقصی نقاط ترکیه مربوط می شود. 

قســمتی دیگر از این اخبار هم 
عموماً به مسائل اقتصادی و روابط 
دوجانبه تجــاری ترکیه و ســایر 
کشورها ارتباط می یابد، اما در این 
میان چند ماهی اســت که شــاهد 
اظهارات رادیکال مقامات این کشور 
علیه یونان هســتیم. ترکیه اساساً 
از گذشــته های دور با یونان درگیر 
بوده و بارها و بارها هم مقامات ترکیه 
به خصوص رجب طیــب اردوغان، 
رئیــس جمهــوری این کشــور با 
لحنی تمسخر آمیز یا کوبنده تاریخ 
فتوحات ترکیه را به رخ آتن نشین ها 

کشیده است. 
اگــر به تاریــخ مراجعــه کنیم 
می بینیم که شکســت ارتش  یونان 
در نبرد دوملوپینار در سال ۱۹۲۲ 
به دســت ترک ها یکــی از همین 
تاریخ ها و وقایعی اســت که ترکیه 
آنرا به هر ترتیب به رخ یونان کشیده 
و رجزخوانی هــای اینچنینی هنوز 
هم میان دو طرف ادامــه دارد. در 
این میان اما از حدود چهار ماه پیش 
باز هم تنش میان یونــان و ترکیه 
به سمت و ســوی دیگر هدایت شد 
و حتی پای مقامــات نظامی هم در 
میان بود. به عنــوان مثال خلوصی 
آکار، وزیر دفاع ترکیه در اواســط 
ماه می سال میالدی جاری مواضع 
مقامات یونان را مورد نقد شــدید 
قــرار داد و اعالم کرد کــه یونان با 
رفتار و عملکرد خود، تالشش را به 
کار برده تا رونــد مثبت موجود را با 
خرابکاری روبرو کنــد. این مواضع 
خلوصی آکار به این دلیل اتخاذ شد 
که در اواخر سال ۲۰۲۱ و اوایل سال 
۲۰۲۲ میــالدی دیدارهایی میان 
مقامات سیاســی و نظامی ترکیه و 

یونان انجام شد و قرار بر حل و فصل 
اختالفات میان دو طرف بود. 

بر همین اســاس ترکیــه از این 
رویکرد یونان ناراحت اســت. حاال 
اما این تنش بار دیگــر به باالترین 
حد خود رسیده است و اردوغان به 
صورت انفرادی به جنگ آتن رفته 
است. رئیس جمهوری ترکیه بعد از 
نماز جمعه هفته اخیر در استانبول 
صریحا یونان را یک کشور کم ارزش 

خواند و حتی پا را از این مواضع خود 
فراتر گذاشت. 

او با تاکید بر اینکه یونان به لحاظ 
سیاسی، اقتصادی یا نظامی همتراز 
و مخاطب  ترکیه نیســت با صدای 
بلند فریــاد زد که تــوان تولید هر 
محصولی که از مــا دریغ می کنند، 

را داریم. 
شاید این ســوال مطرح شود که 
چرا اردوغان تا به این حد علیه یونان 
خشونت به خرج می دهد و حاال کار 
به تهدید رســیده است؟ پاسخ این 
ســوال را می توان در سخنان خوِد 
اردوغان مشاهده کرد. او می گوید: 
»توان تولید هــر محصولی که از ما 
دریغ می کنند، را داریم«. این عبارت 
به نوعی خطابــه اردوغان به آمریکا 
است ولی صرفاً اســتفاده نظامی و 

امنیتی دارد! 

ناتو و چند محور برای منازعه! 
بــرای درک بهتــر نــزاع میان 
آتن و آنــکارا باید به یــک موضوع 

بنیادیــن توجه کنیم کــه آن هم 
تحرکات آمریکا در مدیترانه شرقی 
به خصوص در یونان است. در زمان 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ 
یکباره خبر آمد که ترکیه ســامانه 
پدافند هوایی اس ۴۰۰ را از روسیه 
خریداری کرده و در حال آزمایش 
کردن آن در خاک خود است. همان 
هنگام ترامپ دســتور داد تا فروش 
جنگنده های اف۳۵ به آنکارا تعلیق 
شود و این اتفاق اردوغان و تیمش را 

به شدت عصبانی کرد. 
پنتاگــون در آن زمان اعالم کرد 
که رادارهای نصب شــده روی اس 
۴۰۰ می تواند رادار و اطالعات اف ۳۵ 
را شنود کند یا اصطالحاً آن را بخواند 
که این برای واشنگتن غیرقابل قبول 
اســت. حتی کار به جایی رسید که 
ترکیه از فرآیند ســاخت اف ۳۵ هم 
کنار گذاشته شــد و در مقابل آنکارا 
دلیل این اقدام را عدم تحویل دادن 
سامانه های پدافند هوایی پاتریوت از 

سوی واشنگتن اعالم کرد.

این دعوای سیاســی-نظامی به 
جایی رسید که یکباره آمریکایی ها 
اعالم کردند از پایــگاه اینجرلیک 
در خــاک ترکیه خــارج خواهند 
شــد و به نوعی آنها نشان دادند که 
منافعشــان دیگر همســو با ترکیه 
به عنوان یک عضو ناتو نیســت. بر 
همین اســاس آمریکا تمرکز خود 
را بر یونان گذاشــت و قوای مسلح 
خود را با میلیاردها دالر تجهیزات 

به یونان منتقل کرد.  در این راســتا 
ایاالت متحده به نوعی تجهیزات و 
آرگونومی نظامی یونان را نوسازی 
کرد و تســلیحات روز را در اختیار 
ارتش این کشــور به عنــوان یکی 
دیگر از اعضای ناتــو قرار داد. کمی 
بعد هــم فرانســوی ها بــه عنوان 
یکــی از اعضای مهــم و تاثیرگذار 
ناتو بــه تقویت بنیــه نظامی یونان 
پرداختنــد و همیــن دو موضوع 
 باعث شده تا حاال اردوغان یونان را 

تهدید کند. 
اردوغــان روز یکشــنبه که در 
گردهمایــی  هوادارانش در شــهر 
سامسون واقع در حاشیه دریای سیاه 
سخنرانی می کرد، به یونان هشدار 
داد که نقــض حریم هوایــی علیه 
هواپیماهای جنگنده ترکیه را تکرار 
نکند. او مجدداً همانند گذشته نبرد 
دوملوپینار در سال ۱۹۲۲ میالدی 

را به یونان یادآور شد. 
اردوغان همچنین ضمن متهم 
کردن یونان به تســلیح غیرقانونی 
جزایر واقع در دریــای اژه برخالف 
معاهدات امضا شده پس از دو جنگ 
جهانی به آتن اعــالم کرد که ما هر 
کاری الزم باشد انجام خواهیم داد 
و همانطور که می گوییم، می توانیم 
یک شبه همانند صاعقه و ناگهانی بر 
شــما فرود بیاییم. اما در مقابل آتن 
هم آرام ننشست و آنکارا را باالخره و 

دوباره خطاب قرار داد.  
وزارت خارجه یونان در بیانیه ای 
اعالم کــرد که مســئوالن ترکیه با 
سخنان خود انســجام ناتو را درهم 
شکسته و سست می کنند.  در این 
بین برخی کارشناســان اظهارات 
اخیر اردوغان را مشــابه آنچه برای 
تهدید به عملیات نظامی در سوریه 
اســتفاده شــد، تلقی کرده و خطر 
ایجاد یک تنــش بی ســابقه بین 
دو همســایه دریای اژه را گوشــزد 

می کنند. 
این در حالیســت که باید توجه 
داشــت ترکیه و یونان به عنوان دو 
عضو ناتو، بر ســر طیف گسترده ای 
از مســائل از جملــه پروازهــای 
هوایی، وضعیت جزایــر در دریای 
اژه، مرزهــای دریایــی و منابــع 
هیدروکربنی در دریــای مدیترانه 
و همچنین وضعیت کشــور قبرس 
که از نظر قومی تقسیم شده، با هم 
اختالف دارند اما محوریت اصلی این 
تنش ها فعاًل بر پایــه تقابل در ناتو 

می چرخد. 

منابع خبری از انفجار در نزدیکی سفارت روسیه در کابل 
خبر دادند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، انفجاری در 
کابل، جایی که سفارت روســیه در افغانستان در آن قرار 
دارد، رخ داده است. پلیس کابل، پایتخت افغانستان روز 
گذشته )دوشنبه( اعالم کرد که یک مهاجم انتحاری که در 
حال نزدیک شدن به سفارت روسیه بود توسط محافظان 
طالبان هدف گلوله قرار گرفت. رویترز به نقل از یک منبع 
پلیس افغانستان اعالم کرد: یک بمب گذار انتحاری که در 
حال نزدیک شدن به سفارت روسیه بود توسط محافظان 
طالبان هدف گلوله قرار گرفت. یک منبع به اسپوتنیک 
گفت که در نتیجه انفجار  ۲۵ نفر کشته یا زخمی شدند. یک 
منبع در سفارت روسیه به اسپوتنیک گفت: دو عضو هیات 
دیپلماتیک روسیه در کابل در این انفجار کشته شدند. این 
انفجار زمانی رخ داد که یک دیپلمات روسی از ساختمان 

خارج شد تا نام متقاضیان ویزا را معرفی کند. انفجار دیروز 
در بین دانشجویانی که در حال دریافت فرم ویزا بوده اند 
صورت گرفته است و طالبان افرادی را که در محل انفجار 
در حال عکس گرفتن بودند را بازداشت کردند. در همین 
راستا هنوز هیچ گروه یا جریانی این عملیات تروریستی را 

به عهده نگرفته است.

انفجاردرحوالیسفارتروسیهدرکابلبا25کشتهوزخمی
خبر

رئیس جمهور، نخســت وزیر و رئیس پارلمان عراق به 
صورت جداگانه با معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاور 
نزدیک دیدار و بر لزوم حل بحران های منطقه تاکید کردند. 
به گزارش شفق نیوز، دفتر رســانه ای برهم صالح، رئیس 
جمهوری عراق با صدور بیانیه ای اعالم کرد، برهم صالح با 
باربارا لیف، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورنزدیک 
دیدار کــرد. دو طرف در جریــان این دیدار بــر لزوم حل 
بحران های منطقه تاکید کردند. رئیــس جمهور عراق و 
معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورنزدیک در جریان 
این دیدار همچنین در خصوص روابط دوجانبه و توســعه 
و پیشبرد آن در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
زیست محیطی در راستای تحقق منافع مشترک و همچنین 
همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و تقویت توانمندی های 
نیروهای امنیتی عراق به بحث و تبادل نظر پرداختند. دو 

طرف همچنین تحوالت منطقه ای مهم را مورد بررسی قرار 
دادند و بر لزوم حل بحران های منطقه ای، حمایت از روند 
رایزنی ها و کاهش تنش ها و ممانعت از وقوع درگیری ها و نیز 
اهمیت نقش کلیدی عراق در منطقه و ضرورت تضمن امنیت 
و ثبات آن تاکید کردند. برهم صالح و باربارا لیف همچنین در 

خصوص اوضاع داخلی عراق با یکدیگر گفت وگو کردند.

خبر

درخواستبایدنازعراقیهابرایگفتوگووعبورازبحران

با برگزاری همه پرسی در شیلی بر سر تصویب تغییرات 
فراگیر در قانون اساســی جدید، مردم این کشور به طرز 
چشمگیری علیه این قانون اساسی پیشنهادی، رای منفی 
دادند. به نوشته گاردین، از ۹۶ درصد رای شمارش شده در 
روز یکشنبه، ۶۱.۹ درصد با تغییر قانون اساسی مخالفت و 
۳۸.۱ درصد با آن موافقت کردند. سناتور شیمینا رینکان، 
یکی از رهبران کارزار مخالفت با قانون اساسی، این پیروزی 
را شفاف و قاطع توصیف کرد. درحالیکه، کارول کاریوال، 
سخنگوی کارزار تصویب قانون اساسی جدید، اواخر روز 
یکشنبه ضمن پذیرش این شکست افزود: اجبار انتخاب 
یک متن و قانون اساسی جدید همچنان واجب و ضروری 
باقی می ماند. ما متعهدیم تا شرایطی را طوری فراهم کنیم 

که مســیر کنونی ما را به سمت یک قانون اساسی جدید 
هدایت کند. همچنین گابریل بوریچ، رئیس جمهور ۳۶ 
ساله شیلی که دولتش یکی از حامیان اصلی قانون اساسی 

جدید شیلی است، تغییرات کابینه را در دستور کار دارد. 

پس از اینکه ادعا شــد چین پهپادهایی را به سمت 
تایوان شلیک کرده، ارتش این جزیره استقرار سالح های 
ضدپهپادی در جزایر فراســاحلی کینمن و ماتســو را 
اعالم کــرد. به گزارش راشــاتودی، کینمن و ماتســو 
جزایر کوچکی در تنگه تایوان هستند که توسط تایپه 
کنترل می شوند اما به خط  ساحلی چینی نزدیکترند. 
ارتش تایوان اعالم کرد که به ســربازان خود سالح های 
ضدپهپادی را به عنوان رویکردی نرم و انعطاف پذیر جهت 
مقابله با تهدیدات آتی داد. این سالح ها فرکانس مورد 
استفاده ایستگاه زمینی برای اتصال به پهپاد را مسدود 
می کنند و باعث می شوند که پهپاد از کنترل خارج شود 
و سقوط کند. طی چند روز گذشته، تایوان گزارش های 

مختلفی را درخصوص پهپادهایی که وارد حریم هوایی 
این جزیره شدند، ارائه کرده اســت و چین را نسبت به 
فرستادن آن ها برای تضعیف صلح و ثبات متهم کرد که 

با واکنش تند پکن مواجه شد.

تایوانازاستقرارسالحضدپهپادیدرجزایرفراساحلیخبردادمردمشیلیبهقانوناساسیجدیدرایمنفیدادند

رئیس جمهور ترکیه به صورت مستقیم یونان را تهدید کرد

تنش بی سابقه میان دو همسایه دریای اژه

برخی کارشناسان مسائل 
نظامی اظهارات اخیر 

اردوغان علیه یونان را 
 مشابه آنچه برای تهدید 

به عملیات نظامی در 
سوریه استفاده شد، 

تلقی کرده و خطر ایجاد 
یک تنش بی سابقه بین 
دو همسایه دریای اژه را 

گوشزد می کنند

آمریکا به نوعی آرگونومی 
نظامی یونان را نوسازی کرد 
و تسلیحات روز را در اختیار 

ارتش این کشور قرار داد و 
کمی بعد فرانسوی ها هم به 

تقویت بنیه نظامی یونان 
پرداختند و همین دو موضوع 

باعث شده تا حال اردوغان 
یونان را به عنوان یکی از 

اعضای ناتو تهدید کند


