
t oseei r ani . i r
5 جهان

همزمان با تظاهرات ده ها هزار نفری در بالروس؛
لوکاشنکو برای جلب حمایت 

پوتین به سوچی رفت
پلیس ضد شورش بالروس در جریان تظاهرات 
ده ها هزار نفری در خیابان های این کشــور بیش 
از ۴۰۰ معترض را بازداشــت کرد. این ســرکوب 
در آستانه گفت وگوهای الکســاندر لوکاشنکو و 
والدیمیر پوتین رخ می دهد. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، برآورد می شود که بیش از ۱۰۰ هزار تن در 
مینســک در هر چهار هفته گذشته با درخواست 
استعفای لوکاشنکو در اعتراض به نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری ۹ اوت که در آن به پیروزی قاطع 
رسید، به خیابان ها آمده باشند. براساس گزارش 
خبرنگار خبرگزاری فرانســه، تعداد مشــابهی 
هم در تازه ترین اعتراض ضد لوکاشــنکو در روز 
یکشنبه حضور داشتند و موج بزرگی از جمعیت 
به رغم سرکوب شدید پلیس در خیابان ها حضور 
یافتند.افسران پلیس ماســک پوش که یونیفرم 
به تن داشــتند و برخی هم با لباس شــخصی، به 
شــکلی خشــونت بار افرادی که برای شرکت در 
تجمع راهپیمایی برای قهرمانان شرکت داشتند، 
بازداشت می کردند. براساس اعالم وزارت کشور 
بالروس، پلیس همچنین حین کشمکش میان 
معترضان و نیروهای امنیتی تیر اخطار شــلیک 
می کرد. طبق بیانیه این وزارتخانه، بیش از ۴۰۰ تن 
در بخش های مختلف پایتخت بالروس بازداشت 
شدند و به گفته آنها، افراد بازداشتی یا پرچم های 
اپوزیســیون را حمل می کردند یــا پالکاردهای 
توهین آمیز به همراه داشــتند. همچنین هزاران 
معترض در دیگر شــهرهای بالروس به خیابان 
ها آمدند کــه پلیس به آب پرفشــار برای متفرق 
کردن معترضان متوســل شــد. ایــن پنجمین 
یکشــنبه متوالی بود که معترضان تجمع کردند. 
شاهدان عینی جمعیت معترضان را حدود ۱۰۰ 
هزار تن برآورد کردند اما وزارت کشــور بالروس 
شــمار معترضان را کمتر از ۳۰۰۰ تن دانســت. 
تظاهرکنندگان، فعاالن حقوق بشــر و ناظران، 
پلیس ضد شــورش بالروس را به سرکوب خشن 
راهپیمایی های مســالمت آمیز متهم کرده اند. 
لوکاشنکو که از ۱۹۹۴ در مسند قدرت است، این 
اتهام ها را رد کرده و کشورهای غربی را به دخالت 

در امور کشورش متهم می کند. 

در این راستا مسئول ارشد حقوق بشر سازمان 
ملل روز گذشته )دوشــنبه( اظهار کرد، دفتر وی 
گزارش های نگران کننده در خصوص ســرکوب 
خشونت آمیز تظاهرکنندگان در بالروس دریافت 
کرده است. میچل باچله، کمیسیونر عالی حقوق 
بشر سازمان ملل در نشستی در شهر ژنو در خصوص 
بحث وقایع بالروس اظهار کرد: گزارش ها همچنان 
نشــان دهنده اســتفاده افراطی و غیرضروری از 
قوه قهریه از جانب مقام های پلیس )در بالروس( 
هستند. وی اظهار کرد، اســناد و مدارک کم در 
خصوص اتخاذ هرگونه گامــی از جانب مقام های 
بالروس برای رســیدگی به گزارش درباره نقض 
حقوق بشــر وجود داشته اســت. باچله در ادامه 
اعالم داشــت با مقام های چین در خصوص سفر 
احتمالی اش به منطقه سین کیانگ این کشور به 
بحث پرداخته اســت. او گفت: دفتر من به تعامل 
با دولت چیــن در خصوص وضعیــت در منطقه 
خودمختار اویغور سین کیانگ و تاثیر سیاست های 
آن بر حقوق بشر ادامه می دهد. باچله اظهار کرد، 
مقام های هنگ کنگ را تشویق به نظارت نزدیک 
بر چگونگــی اجرای قوانین امنیــت ملی و اتخاذ 
گام هایی برای بررسی آن در پاسخ به وقوع هرگونه 
تبعات منفی احتمالی می کند. این در حالیست که 
رئیس جمهور بالروس در نشستی مهمی طی روز 
گذشته )دوشنبه( و در پی پنجمین تعطیالت آخر 
هفته متوالی همراه با تظاهرات علیه دولتش، برای 
جلب حمایت والدیمیر پوتین تالش می کند که در 
قدرت باقی بماند. رویترز گزارش داده که آلکساندر 
لوکاشنکو، که با شدیدترین بحران دوران ۲۶ ساله 
قدرتش در این کشور روبرو شده در حالی به شهر 
سوچی روسیه سفر کرده که سرنوشتش در دستان 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه اســت. 
حمایت های اقتصادی و نظامی مســکو می تواند 
در ضمن تداوم برخورد شــدید نیروهای امنیتی 
کشورش با مخالفان، توازن را به نفع وی برقرار کند. 
عملکرد پوتین تاکنون به گونه ای بوده که نشــان 
دهد میلی به سرنگونی رهبر کشور همسایه خود 
ندارد؛ حتی اگر که لوکاشنکو هم پیمان سرسخت 

و دشواری بوده باشد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 طــی یک ماهــی کــه از توافق 
عادی سازی روابِط اسرائیل و امارات 
متحده عربی می گذرد، تحلیل های 
بســیار زیادی در مورد آثار، پیامدها 
و منافع اســرائیل، آمریکا و امارات از 
سوی رســانه های داخلی و خارجی 
منتشــر شــد که هر کدام از زوایای 
مختلف مســائل مربوط به این صلح 
را بررســی کردنــد. طــی این مدت 
بســیاری از تحلیلگران بــه صورت 
مســتقل و اتاق های فکــر به صورت 
تیمی، جمع بندی هایی را از آینده این 
پرونده صلح و تسری دادن آن به سایر 
کشورهای عربِی حاشیه خلیج فارس 
و دولت های آفریقایــی ارائه دادند، 
ولی تمام ایــن گزارش ها و تحلیل ها 
صرفاً تحلیل های راهبــردی بلند یا 
میان مدت به حساب می آیند و هیچ 
آینده پژوهی خاصــی در آنها لحاظ 
نشده اســت. به همین دلیل عموماً 
تحلیل های غربی ها به این سمت رفت 
که قرار است در منطقه صلح یکپارچه 

و سراســری برقرار شــود و در مقابل 
از سوی اندیشــکده های منطقه ای 
هشــدارهایی در مورد مدل پاســخ 
دادِن نیروهای جهادی فلســطین به 
اسرائیل و سایر کشورهای عربی داده 
شد. منحنی ابراز احساساِت منفی و 
مثبت از سوی جریان ها و مقامات در 
مورد صلح امارات و اســرائیل به قوت 
خود ادامه داشت که همین چند روز 
پیش )جمعه ۲۱ شهریور(، شنیدیم 
بحریــن هم بــه قطار عادی ســازی 
روابط با اسرائیل پیوسته است. شکی 
وجود نــدارد که تعجیــل در پرونده 
عادی سازی روابط کشورهای عربی 
با رژیم صهیونیستی، تماماً سناریویی 
است که به نفع دونالد ترامپ خواهد 
بود. رئیس جمهوری آمریکا به دنبال 
آن اســت تا به هر ترتیبی که شده، با 
این اقدام خود را مجددا در کاخ سفید 

ادغام کند. 
از ســوی دیگر ترامــپ به حیات 
سیاســی همتای خود یعنی بنیامین 
نتانیاهو هم متعهد اســت و به خوبی 
 می داند که او در تل آویو با بحران های 
مختلف دست و پنجه نرم می کند. به 
عنوان مثال طی یک هفته اخیر بالغ 

بر هزاران نفر در خیابان های پایتخت 
اســرائیل یا جلو اقامتــگاه نتانیاهو 
تجمعات گســترده کردند و اعتراض 
خود را نســبت به وضعیت اقتصادی 
و اجتماعی حاکم بر خود فریاد زدند. 
این بحران اگرچه بی ســابقه اســت 
و نتانیاهو را وارد یک مرحله بســیار 
سخت از حیات سیاســی خود کرده 
است، اما باید به این درک برسیم که 
او در حال انجام و پیشــبرد پرونده ای 
به نام عادی سازی روابط با کشورهای 
عربی است که برای او و تیمش همانند 
یک رویا تلقی می شود. به همین جهت 
اســت که هم نتانیاهو و هم ترامپ با 
سرعت زیاد در حال علنی  کردن روابط 
اسرائیل با کشورهای عربی هستند. 
درســت اســت که امارات در این امر 
پیش  قدم شد، اما مســاله این است 
که بحرین هم به این جرگه پیوســت 
که از منظر بســیاری از کارشناسان 
این اقــدام بحریــن بــه نوعی یک 
دســتگرمی برای عربستان سعودی 
بود که احتماالً به زودی شاهد شنیده 
شدن خبر عادی سازی روابط ریاض و 
تل آویو به رغم پیچیدگی های موجود 

خواهیم بود. 

استقبال عمان از عا دی سازی 
روابط اسرائیل و بحرین

به هــر ترتیب این رونــد امروز به 
نقطه ای رسیده است که حتی عمان 
به عنوان بی طرف ترین کشــور دنیا 
و منطقــه هم از عادی ســازی روابط 
اسرائیل و بحرین اســتقبال کرد. به 
گونه ای که روز یکشنبه رسانه های این 
کشور به صورت رسمی اعالم کردند 
که مقامات عمان از توافق عادی سازی 
روابط میان اسرائیل و بحرین استقبال 
کردند. درست است که این خبر برای 
بسیاری تعجب آور است، اما واقعیت 
این است که نباید تعجب کرد؛ چراکه 
ســل گذشــته و قبل از آنکه سلطان 

قابوس پادشاه عمان دار فانی را وداع 
بگوید، شخصاً با نتانیاهو در کشورش 

دیدار کرد! 
امضای صلح نامه در اتاق بیضی! 

خبر مهمتر از اســتقبال عمان را 
باید ســفر مقامات امارات و اسرائیل 
به واشنگتن برای امضای توافق صلح 
در مقابل دیدگاِن ترامپ دانســت. بر 
این اساس همانگونه که هفته گذشته 
اعالم شد، امروز این قرارداد با نظارت 
رئیســجمهوری آمریکا به امضای دو 
طرف می رســد. بر این اساس عبداهلل 
بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات 
روز گذشته )دوشنبه( در راس هیاتی 
از مسئوالن ارشد کشورش به واشنگتن 
رفت تا در مراســم امروز برای امضای 
رسمی توافق عادی ســازی روابط با 
اسرائیل شــرکت کند. او به طرفیت از 
حاکم امارات در این مراســم حضور 
خواهد داشت و از سوی دیگر بنیامین 
نتانیاهو هم روز گذشته به همراه هیئت 
اسرائیلی وارد واشنگتن شد. بر اساس 
اخبار واصله گفته شده که هیات اماراتی 
شامل وزیر اقتصاد، وزیر مشاور در امور 
مالی، وزیر مشاور در امور همکاری های 
بین المللی، وزیــر صنایع و تکنولوژی 
پیشــرفته، رئیس هیات اتحادیه های 
گمرکی و ســفیر امــارات در آمریکا 
اســت. از آرایش این تیم پیداست که 
مسائل اقتصادی و تجاری فعاًل در راس 
امور قرار دارد، امــا نکته مهتر حضور 
وزیــر خارجه بحرین در این مراســم 
اســت! براســاس اعالم رسمی دولت 
بحرین، عبداللطیف بن راشد الزیانی، 
وزیر خارجه بحرین هم روز گذشــته 
)دوشنبه( در راس هیاتی از کشورش 
به واشنگتن رفته تا در مراسم امضای 
توافق صلح میان امارات و اســرائیل و 
امضای توافق عادی ســازی منامه و 
تل آویو شرکت کند. شکی وجود ندارد 
که سه ضلعی امارات، اسرائیل و آمریکا 
با پیوستن بحرین به آنها در اتاق بیضی 
کاخ سفید و تبدیل شــدن یک ضلع 
دیگر موضوعی است که با اعمال فشار 
ترامپ صورت گرفته است؛ چراکه هیچ 
کشوری تنها با گذشــت چهار روز از 
عادی شدن روابط با طرف دیگر )آن هم 
اسرائیل( و بدون طی کردن تشریفات 
دیپلماتیک، تا به این حد با عجله وارد 
کاخ سفید نمی شود و با نتانیاهو دیدار 

نمی کند. در حالی که محافل سیاسی 
اسرائیل بابت توافق عادی سازی جشن 
گرفته  و آن را لحظه ای تاریخی توصیف 
کردند، قرار است بر هواپیمایی که به 
نتانیاهو را برای امضــای توافق صلح 
با امارات و بحرین بــه آمریکا منتقل 
می کند، پرچم های امــارات و بحرین 
نصب شده و کلمه »صلح« به دو زبان 
عربی و عبری حک شــود. این همان 
خوشــحالی وصف ناپذیری است که 
نتانیاهــو را دربرگرفته اســت. نکته 
مهمتری که باید به آن اشــاره شــود 
این اســت که به گفته دفتر نتانیاهو، 
وی چهار روز در آمریــکا خواهد بود و 
دیدارهای مهمــی از جمله با رهبران 

اقلیت یهود خواهد داشت. 
طوالنی شدن ســفر به درخواست 
حامیان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا صورت گرفته تا نتانیاهو اقلیت 
یهود را برای رای دادن به ترامپ ترغیب 
کند؛ چراکه براســاس نظرسنجی ها، 
بیش از ۷۰ درصــد یهودیان به حزب 
دموکرات و نامزدهایش رای می دهند 
و ترامــپ می خواهد ایــن واقعیت را 
تغییر دهد. به هــر ترتیب توافق صلِح 
امارات و اسرائیل در واشنگتن به امضا 
می رســد و این دومینو بــاز هم ادامه 
خواهد داشت و به نظر می رسد کشور 
بعدی کــه موجودیت اســرائیل را به 
رسمیت بشناسد، عمان است. این روند 
بدون تردید موضع ترامپ و نتانیاهو را 
در داخل قوی تــر خواهد کرد اما آنچه 
فعاًل به صورت غبارآلــود درآمده، این 
است که چرا کشورهای اروپایی هیچ 
واکنشی نشان نمی دهند؟ به گونه ای 
که در مراســم امروز فقط وزیر خارجه 
مجارســتان به طرفیت از اروپایی ها 

حضور دارد!

وزاری خارجه امارات، بحرین و نتانیاهو  با قطار »عادی سازی« وارد آمریکا شدند

ترافیکِدیپلماتیکبرایامضایصلحنامه!
سفر نتانیاهو در آمریکا 
طوالنی خواهد بود تا او 
اقلیت یهود را برای رای 

دادن به ترامپ ترغیب کند؛ 
چراکه بیش از ۷۰ درصد 

یهودیان به حزب دموکرات 
و نامزدهایش رای می دهند 

و ترامپ می خواهد این 
واقعیت را تغییر دهد

سرعت عادی سازی روابط 
اعراب با اسرائیل به حدی 

شیب صعودی به خود گرفته 
که حتی عمان به عنوان 

بی طرف ترین کشور دنیا و 
منطقه هم از عادی سازی 

روابط اسرائیل و بحرین 
استقبال کرد

ایالت های غرب آمریکا که مدت ها در شعله های آتش می سوزند، باوجود امکانات پیشرفته هنوز این آتش سوزی گسترده 
مهار نشده است. شبکه خبری سی.ان.ان در تازه ترین گزارش درباره آتش سوزی های غرب آمریکا گفت: این آتش سوزی ها 
که دامنه آن از ایالت کالیفرنیا فراتر رفته و به ایالت اورگان رسیده است، تاکنون دست کم ۲۸ کشته برجای گذاشته است. 
از این تعداد ۱۹ نفر در کالیفرنیا و مابقی مربوط به ایالت اورگان می باشد. ســی.ان.ان افزود: این آتش سوزی که در تاریخ 
آتش سوزی های کالیفرنیا و غرب آمریکا بی سابقه بوده است، نزدیک به پنج میلیون 
جریب )بیش از دو میلیون هکتار( از اراضــی در ایالت های غربی را طعمه حریق کرده 
است. سی.ان.ان افزود: دود ناشی از آتش سوزی ها این نگرانی را بوجود آورده که قادر 
است افراد بیشتری را در معرض آلودگی به ویروس کرونا قرار دهد و پخش شدن دود 

می تواند به نشر این ویروس کمک کند.

کاخ الیزه شامگاه یکشنبه اعالم کرد که »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه در حال فشار آوردن به سیاسیون لبنان 
درخصوص تشکیل کابینه دولت این کشور است. به نوشته خبرگزاری رویترز، سران سیاسی لبنان در تاریخ یکم سپتامبر و در 
جریان سفر ماکرون به لبنان، به او وعده دادند که کابینه ای تکنوکرات بدون تعلقات حزبی را در حدود دو هفته تشکیل می دهند. یک 
منبع رسمی که خواست نامش فاش نشود، می گوید »مصطفی ادیب« مأمور تشکیل کابینه لبنان قرار بود روز گذشته )دوشنبه( 
برنامه های خود برای تشکیل کابینه را به »میشل عون« رئیس جمهور این کشور تقدیم کند. 
دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه ای بدون ارائه جزئیات درباره فشارهای ماکرون به 
سیاسیون لبنان، گفت: »رئیس جمهور به درخواست ها از بازیگران سیاسی مختلف در 
لبنان )برای تشکیل کابینه( ادامه می دهد. پیش از این »النشره« گفت، تماس های ماکرون 

با رئیس پارلمان لبنان برای باز کردن گره کرسی وزارت دارایی به جایی نرسیده است.

فشار ماکرون به سیاسیون لبنان برای تشکیل کابینه سی.ان.ان: دومیلیون هکتار از اراضی آمریکا طعمه حریق هستند

یک منبع مسئول عراقی اعالم کرد که نخست وزیر این 
کشــور در تعدادی از مناصب دولتی تغییرات گسترده ای 
را اعمال کرد. به گزارش شــفق نیوز، مصطفی الکاظمی، 
نخســت وزیر عراق، طی حکمی »مصطفی غالب مخیف 
الکتاب« را به عنوان رئیس بانک مرکزی عراق و »سهی داوود 
الیاس النجار« را به عنوان رئیس هیات ملی سرمایه گذاری 
و مهندس »منهل عزیز رووف الحبوبی« را به عنوان شهردار 
بغداد، پایتخت عــراق تعیین کــرد. الکاظمی همچنین 
»سالم جواد عبدالهادی الچلبی« را در منصب مدیر بانک 
تجارت عراق TBI و »خالد العبیدی« را در منصب معاون 
رئیس دســتگاه اطالعات ملی عراق در امــور عملیات ها 
گمارد. نخســت وزیر عراق تصدی پست جانشینی رئیس 
دستگاه امنیت ملی را به »فالح یونس حسن« سپرد. از جمله 
تصمیماتی که الکاظمی در این خصوص اتخاذ کرده، تعیین 
»حسن حلبوص حمزه« به عنوان رئیس کمیسیون اوراق 

بهادار و گماردن »سامی المســعودی« در سمت ریاست 
هیات حج و عمره و »عالء جواد حمید« برای تصدی ریاست 
هیات شفافیت است. این تغییرات در حالی انجام می شود 
که  کمیساریای عالی و مســتقل انتخابات پارلمانی عراق 
شروط را برای برگزاری انتخابات زودهنگام آتی تعیین کرده 
که به نظر می رسد تغییر و تحول در دولت عراق هم به این 

امر مربوط است.

دبیرکابینه و متحد دیرین شــینزو آبه روز گذشــته 
)دوشــنبه( در رقابــت رهبری حــزب حاکــم لیبرال 
دموکراتیــک ژاپن پیروز شــد و بدین ترتیب مســیر او 
برای کسب نخســت وزیری هموار شده است. به گزارش 
اسپوتنیک، یوشیهیده ســوگا به عنوان پیروز این رقابت 
درون حزبی قطعا در رای گیری پارلمانی روز چهارشنبه 
به عنوان نخســت وزیر انتخاب می شــود چرا که حزب 
لیبــرال اکثریت را در مجلس ســفلی در اختیــار دارد. 
یوشیهیده سوگا دوره شــینزو آبه به عنوان رهبر حزب 
لیبرال دموکراتیک را تا سپتامبر ۲۰۲۱ تکمیل می کند.. 
آبه که طوالنی ترین دوره نخست وزیری را در ژاپن داشت، 
ماه گذشته به علت بیماری از مقامش کناره گیری کرد و 
به حدود هشت ســال رهبری خود پایان داد. در جریان 
رای گیری داخلی، ســوگا ۳۷۷ رای به دست آورد و پس 
از او فومیو کیشــیدا، وزیر خارجه سابق ژاپن با کسب ۸۹ 

رای و شیگرو ایشیبا، وزیر دفاع سابق با کسب ۶۸ رای قرار 
گرفتند. اختالف آرای سوگا و رقبایش زیاد بود. یوشیهیده 
سوگا گفته است، اســتراتژی آبه موسوم به آبنومیکس را 
که شامل سیاست  پولی بسیار آسان، هزینه کرد دولت و 
اصالحات می شود، ادامه خواهد داد و هم زمان با مشکالت 
ناشی از کووید-۱۹ و یک اقتصاد رو به افول دست و پنجه 

نرم می کند. 

تغییرات گسترده  در مناصب عالی دولت عراقیوشیهیده سوگا رهبر حزب حاکم ژاپن شد
خبرخبر


