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وکالی مدافــع عمــران خان گفتنــد ،دادگاه عالی
پاکســتان اتهامــات مربــوط بــه تروریســم علیــه
نخست وزیر سابق را رد کرد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگــزاری رویترز،
فیصل چودری ،یکی از وکالی عمران خان گفت،
دادگاه به این نتیجه رســید که جرم مطرح شــده
اتهام تروریســتی نیســت .این اتهامات مربوط به
ســخنرانی عمــران خان اســت که در آن وی پــس از رد وثیقه یکی از دســتیاران
نزدیــک خــود در یک پرونده ،پلیس و افســران قضایی را تهدید کــرده بود .این
وکیــل همچنین گفت :این پرونده علیه عمران خان همچنان باز میماند و در
یک دادگاه عادی بررسی میشود .نخست وزیر سابق پاکستان از آوریل  ۲۰۲۲که
برکنار شد با چندین فقره اتهام روبرواست.

اخبــــار

رهایی عمران خان از اتهامات تروریستی

االخبار (لبنان)

وزارت کار فــدرال آلمــان بــه ســؤال
حــزب چــپ حاضــر در بوندســتاگ،
پارلمان این کشور در آستانه روز جهانی
کودک ،درباره وضعیت کودکان آلمانی
پاســخ داد و اعتــراف کــرد ،از هــر 5
خردســال آلمانی یک کودک زیر سطح
اســتانداردهای معیشتی زندگی میکند
و حدود  15.8درصد جمعیت این کشور
نیز در فقر به ســر میبرند .این باالترین
آمار درباره فقر کودکان آلمانی است.

گلوبال تایمز (چین)

تــا انتخابــات زودهنــگام اســرائیل
 40روز باقــی مانده اســت و در شــرایط
فعلی بــه نظر میرســد ،موازنه قدرت
بــه نفــع بنیامیــن نتانیاهــو اســت کــه
توانسته برخی از احزاب مردد را متحد
کند .این در حالی اســت کــه یائیر الپید
که نخســتوزیر پیشــبرد امور محسوب
میشــود ،در شــرایط خوبــی نیســت و
نتوانســته وحدت خــود را با احزابی که
از آن حمایت میکردند ،حفظ کند.

سفیر چین در سازمان ملل همزمان
با آغــاز مجمــع عمومی ســازمان ملل،
تأکید کرده اســت ،توافق آکوس که بین
اســترالیا از یک سو و انگلیس و امریکا از
ســوی دیگر به امضا رســیده و بر مبنای
آن کانبــرا زیردریاییهــای هســتهای
دریافــت خواهــد کــرد ،در واقــع پیمــان
عدم اشــاعه هســتهای را زیر پا گذاشــته
اســت و میتواند باعث ایجاد تنشهای
جدی در منطقه شود.

نخستین نشســت حضوری مجمع عمومی سازمان ملل بدون حضور روسیه و چین برای اعالم راهکارهای حل بحران برگزار شد

مجمع زیر سایه سنگین اقتصاد و جنگ
زهره صفاری /هفتــاد و هفتمین مجمع
عمومی ســازمان ملــل ،از روز دوشــنبه
در حالی رهبران جهــان را در بزرگترین
گردهمایی سراسری دورهم جمع کرده
کــه پــس از دو ســال ســخت کرونایــی،
جنــگ اوکراین و بحرانهــای اقتصادی
و محیط زیســتی بــه عنوان مهــم ترین
معضالت حاکم بر جهان ،کانون توجه
سیاستمداران حاضر شده است.
بــه گــزارش نیویــورک تایمــز ،وجــه
تمایــز نخســتین گردهمایــی حضــوری
رهبــران جهــان در مجمــع عمومــی
ســازمان ملــل ،پــس از دو ســال شــیوع
کرونا ،عالوه بر تغییر برنامه ســخنرانی
رئیس جمهــور امریکا بــه بهانه حضور
جو بایدن در مراســم خاکسپاری ملکه،
غیبــت رؤســای جمهــور روســیه و چین
بود .از ســوی دیگر بحران اوکراین که به
بــاور کارشناســان نظم جهانــی را دچار
دوقطبــی بیســابقهای از زمــان پایــان
جنگ ســرد کرد ،و نیز نگرانیهای آب و
هوایی ،بحران غــذا و انرژی ،محورهای
این نشســت را تحتالشــعاع قرار داده
است.
ëëتزریق امید
آنتونیــو گوتــرش ،دبیــرکل ســازمان
ملــل بــا تأکید بــر تقــارن برگــزاری این
نشســت با بحرانهای خطرناک جهان

گفــت« :ما در شــرایط بســیار خطرناکی
هســتیم .جهــان بایــد بــا درگیریهــا،
فجایــع مربــوط بــه تغییــر اقلیمــی و
افزایــش فقــر و نابرابری مقابلــه کرده و
به تفرقهها در بین قدرتهای بزرگ که
از زمــان نبرد روســیه و اوکراین وخیمتر
شده ،رسیدگی کند .بنابراین گردهمایی
رهبــران جهان در نیویورک باید امید به
مذاکرات و نشستها و همچنین ایجاد
برنامــهای بــرای ســلطه بــر بحرانها و
چنددســتگیها را تقویت کند ».استفان
دوجاریک ،ســخنگوی سازمان ملل نیز
گفت« :بســیار خرســندیم که توانستیم
پــس از دو ســال ،نخســتین نشســت
عمومــی ســازمان ملــل را حضــوری
برگــزار کنیــم .بــه عقیــده مــن در ایــن
نشســت دیپلماسی نقش کانونی را ایفا
میکند».
براســاس برنامــه زمانبنــدی شــده
ایــن نشســت 157 ،نفــر از ســران
کشــورها یــا نماینــدگان شــان از دیــروز
سخنرانیهایشــان را بــرای ارائــه
برنامههایشان آغاز کردهاند.
ëëغیبــت روســیه و چیــن و تعویــق
سخنرانی بایدن
در برنامه ســالجاری ســازمان ملل
نــه تنهــا نــام مقاماتــی خالی بــود بلکه
امریــکا نیــز بــه عنــوان ســخنران دوم
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پادشــاه جدید انگلیس بعــد از برگزاری مراســم
تشییع و تدفین ملکه الیزابت ،با اتهامات حقوق
بشری از سوی رسانهها مواجه شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،ایــن اتهــام بعد
از آن مطــرح شــد کــه در ویدئــوی جدیــدی کــه
گفتــه میشــود مربــوط بــه مراســم خاکســپاری
ملکــه انگلیــس اســت ،چارلــز ســوم ،در اقدامی
نژادپرســتانه و بدون حفظ ظاهر ،از دست دادن با یک مرد سیاهپوست حاضر
در جمعیت خودداری میکند و او را نادیده میگیرد و به دســت دادن با ســایر
افراد سفیدپوست ادامه میدهد.

دورنــما

پایان ماه عسل چارلز سوم با رسانهها
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نو داچلند (آلمان)

کام تلخ تلآویو از طرح پرونده «شیرین» در الهه

گروههای فلسطینی و خانواده شیرین ابوعاقله ،خبرنگار فلسطینی که با گلوله
مستقیم ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسید ،پرونده ترور او را به دیوان
کیفری بینالمللی بردند .به گــزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری
معــاً ،ناصر ابوبکــر ،دبیر انجمن روزنامهنگاران فلســطینی و جیمی بوملیحه،
رئیــس ســابق اتحادیــه روزنامهنــگاران و آنتــوان
ابوعاقلــه ،بــرادر شــیرین ابوعاقلــه این شــکایت
رســمی را تحویــل دیــوان کیفــری بینالمللــی
دادهاند .بنــا بر این گزارش آنها دیــروز در جریان
نشستی خبری در مرکز بینالمللی عدالت برای
فلســطینیها در شــهر الهه ،خبر شکایت رسمی
خود از تل آویو را اعالم کردند.
طرح پرونده ترور ابوعاقله در الهه ،اولین شــکایت از ارتش رژیم صهیونیســتی
در مقابله با فلســطینیان محسوب نمیشــود و پیشتر نیز شکایتهایی از این
رژیم در الهه به ثبت رسیده و روند برخی از آنها نیز قرار است آغاز شود .با این
حال سران تلآویو به پشتگرمی واشنگتن ،همچنان به سیاستهای آپارتایدی
خود علیه فلســطینیان ادامه میدهند .در همین ارتباط دیروز ایســنا به نقل از
روزنامه اســرائیل هیوم خبر داد ،بنی گانتس ،وزیر جنگ اســرائیل ،دستوری را
امضا کرده که بر اساس آن یکسری بانکها در اراضی اشغالی ملزم به مسدود
کردن وجوه و تخصیصات پرداخت شده توسط تشکیالت خودگردان فلسطین
به خانوادههای اسیران و شهدا هستند.
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جایی در فهرست این نشست نداشت.
دبیــران مجمــع علــت تغییــر برنامــه
ســخنرانی جــو بایدن را به حضــور او در
مراســم خاکســپاری ملکه و ســفرش به
لندن عنوان کردند و بنابراین امریکا که
همواره بعد از برزیل دومین ســخنرانی
ایــن مجمــع را داشــت ،در دومیــن روز
نشســت نوبت ســخنرانی دارد .بــه باور
کارشناسان اما آنچه مسلم است وقایع
پیش آمده برای امریکا در دوران حضور
جــو بایــدن در کاخ ســفید بویــژه خروج
تحقیرآمیز ایاالت متحده از افغانستان،
محور ســخنرانی او را با نخستین حضور
او در مجمــع عمومــی ســازمان ملل به
عنــوان رئیــس جمهــوری بــا تمایــزات

فاحشی همراه خواهد کرد.
ëëغایبان گردهمایی
نشســت هفتاد و هفتم سازمان ملل
امســال نیــز بــا حضــور دههــا هــزار نفر
از ســران دولتهــا و نمایندگانشــان،
فعــاالن رســانهای ،مدنــی و اجتماعــی
برگــزار خواهــد شــد امــا نکتــه مهــم
آن ،غایبــان بــزرگ نشســت ،رؤســای
جمهــوری روســیه و چیــن هســتند.
براســاس آخریــن گزارشهــا عــاوه بر
ایــن دو کشــور ،رؤســای جمهــوری هند
و اتیوپــی نیــز نمایندگانــی را بــه ایــن
گردهمایی بزرگ فرستادهاند.
غیبــت والدیمیــر پوتیــن آن هــم در
شــرایطی کــه بحــران حاکم بــر اوکراین

و تبعــات نبــرد آن بــا روســیه بــر اروپا و
جهــان ســایه انداخته و همچنین شــی
جیــن پینــگ ،همتــای چینــیاش کــه
کشــورش بــه خاطــر نفــوذ اقتصــادی و
قــدرت در حــال رشــد ژئوپلیتیکیاش،
امریکا را با چالشــی جــدی روبهرو کرده
اســت ،مهم ترین اتفاقات این نشســت
به شمار میروند.
ëëغرب به دنبال چیست
جنگ اوکراین و تبعات آن بر جهان
ســایه ســنگینی بر این نشســت انداخته
اســت که میتواند بر تشــدید تنشهای
میــان ملل غربــی و کشــورهای در حال
توســعه بیفزاید .بواقع کشورهای غربی
ایــن درگاه بینالمللــی را تریبونــی

بــرای حملــه بــه روســیه و همچنیــن
نظــم جهانی ،قوانیــن بینالمللــی و...
میدانند .در عین حال آنها بر مقاومت
بســیاری از رهبــران کشــورهای در حال
توسعه در آفریقا ،آســیا و خاورمیانه در
حالی تأکید دارند که این محور میتواند
ســبب انحــراف توجههــا از برخــی
بحرانهای بزرگ ماننــد معضل آب و
هوایی و نقضهای حقوق بشری شود.
این در شرایطی اســت که قرار است
امریــکا ،اتحادیه اروپــا و اتحادیه آفریقا
در کنفرانســی مشــترک ناامنــی غذایی
و افزایــش بیرویــه قیمت مــواد غذایی
را بررســی کنند .دبیر کل ســازمان ملل،
میزبان این نشست خواهد بود.

با تالش حزباهلل ،روزنه امید برای خروج بیروت از بنبست سیاسی گشوده شد

تشکیل دولت لبنان ،رؤیایی در آستانه تحقق
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حســین فاطمی /پــس از مدتهــا خأل و
بنبست سیاسی با تالشهای حزباهلل
لبنــان ،امیدها بــرای خروج این کشــور از
بحــران سیاســی و تشــکیل دولــت قوت
گرفــت .بــه گــزارش روزنامه الدیــار بعد
از آخریــن دیــدار میــان میشــل عــون،
رئیس جمهــور لبنان و نجیــب میقاتی،
نخســتوزیر مکلــف بــه تشــکیل دولت
این کشــور که اواخر هفته گذشــته انجام
شــد ،توافق شــد بعد از بازگشت میقاتی
از نیویورک بحث درباره تشکیل دولت از
سرگرفته شود.
ëëحزباهللوتالشبرایتشکیلدولت
طــی روزهــای گذشــته نماینــدگان
حزباهلل که تأکید دارند ،در حال حاضر
اولویت اصلی تشکیل دولت است تا اگر
نامزد مناســبی برای جانشــینی میشــل
عون معرفی نشد ،دستکم یک دولت
رســمی بتواند اختیــارات رئیس جمهور
را بــه دســت گیــرد ،بــه همــراه جنبــش
امــل تماسهایــی با هدف زمینهســازی
بــرای فعــال کــردن روند انتخــاب نامزد
ریاســت جمهوری آینده برقــرار کردهاند
تــا لبنــان همزمــان وارد دو خأل سیاســی
نشــود و بــه نظــر میرســد ایــن تالشها
نتیجهبخش بوده است .در همین ارتباط
روزنامــه االخبــار به نقــل از برخی منابع
سیاســی خــود گــزارش داد ،تماسهای
روزهــای اخیــر حــزباهلل برای تســهیل
روند تشــکیل دولت لبنان ،میشــل عون
و نجیــب میقاتــی را مجــاب کــرد تــا در

خصــوص ترکیبــی از کابینه که مشــکلی
بــرای هیچیــک از طرفها ایجــاد نکند،
بــه توافــق برســند .ایــن روزنامه افــزود:
«بعد از رایزنی با میشل عون ،به نجیب
میقاتی نخســتوزیر این کشور پیشنهاد
شد ،ترکیب کابینه فعلی به همین گونه
حفظ شــده و به رئیــس جمهور معرفی
شود تا اقدامات بعدی از جمله معرفی
کــردن آن بــه پارلمــان برای کســب رأی
اعتماد اکثریتی مورد قبول انجام شود».
بنــا بر این گزارش ،ایــن طرح در توافق با
نبیــه بری ،رئیــس پارلمان لبنــان و ولید
جنبــاط ،رئیــس حــزب سوسیالیســت
ترقیخــواه و رهبــران دیگــری کــه در
پارلمان لبنان نماینده دارند ،ارائه شــده
است.
ëëکابینــه جدیــد احتمالی چــه تغییراتی
دارد؟
همــان طــور کــه اشــاره شــد ،کابینــه
جدیــد تغییرات چندان زیــادی با کابینه
فعلــی نخواهــد داشــت بجــز دو مــورد
مشــخص؛ نخســتین تغییــر مربــوط به
عصــام شــرفالدین ،وزیــر مهاجــرت و
امور پناهنــدگان در دولــت موقت لبنان
اســت که پرونده بازگشت آوارگان سوری
را با جدیت پیگیری میکند .طبق گفتهها
تصمیــم میقاتــی بــرای کنــار گذاشــتن
عصــام شــرفالدین بــه دلیــل اختالف
میان آنها در پرونده آوارگان سوری جدی
اســت .شــرفالدین اصــرار زیــادی برای
اجــرای طــرح بازگشــت آوارگان ســوری

دارد ،امــا نجیــب میقاتــی تحــت فشــار
طرفهــای خارجی و جامعه بینالملل
مانع اجرای این طرح میشود .بنابراین
ممکــن اســت یاســین جابر ،وزیر ســابق
لبنانــی جایگزیــن عصــام شــرفالدین
شــود .دومین تغییر به امین سالم ،وزیر
اقتصاد باز میگردد .گویا میشــل عون با
خواســته میقاتی برای کنار گذاشــتن وی
موافقت کرده اســت به شرط اینکه خود
میشــل عون ،وزیــر جایگزیــن را معرفی
کنــد .البته میقاتی هم اصــرار کرد قبل از
انتخاب با وی مشورت شود.
ëëبحران تا کجا ادامه دارد؟
ایــن توافــق در حالی به دســت آمده
کــه لبنــان ماهها اســت ،بــا بحــران عدم
تشــکیل دولت جدید روبه رو بوده است
و رایزنیهــا بــرای انتخــاب نامزدهــای
تصــدی پســتهای وزارتی نیز در ســایه
اختــاف نظر میقاتی و میشــل عــون راه

به جایــی نبرده بود .از ایــن رو ،همچنان
دولــت موقت برای پیشــبرد امــور لبنان
بــه ریاســت میقاتــی بــه کار خــود ادامــه
میدهد .این در حالی است که  ۳۱اکتبر/
 9آبان نیز دوره ریاست جمهوری کنونی
میشــل عون پایــان مییابــد و عمــاً اگر
تا آن زمــان توافق بر ســر رئیس جمهور
جدید صورت نگیــرد ،خأل قدرت در این
نهاد ایجاد خواهد شد.
ایــن امــر بحــران سیاســی لبنــان را
پیچیدهتر خواهد کرد ،زیرا در آن صورت،
اختیــارات نهــاد ریاســت جمهــوری بــه
دولت پیشــبرد امور لبنان منتقل خواهد
شــد کــه عمــاً یــک دولــت برخــوردار از
صالحیت کامل نیســت و مطابق قانون
باید تــا زمان انتخاب دولت جدید صرفاً
بــه امــور عــادی رســیدگی کنــد و قدرت
تصمیمگیــری دربــاره مســائل مهــم و
سرنوشتساز را ندارد.

