
t oseei r ani . i r
5 جهان

پس از دیدار هیات اکوواس با خونتای مالی 
صورت گرفت: 

اعزام نیرو برای بازداشت خانواده 
رئیس جمهوری مستعفی!  

هیاتی از کشــورهای جامعه اقتصادی غرب 
آفریقا )اکوواس( بــرای مذاکرات با رهبران خونتا 
وارد کشور مالی شــده و خواستار انتقال قدرت به 
دولتی مدنی شــده اند. به دنبال ایــن مذاکرات، 
نیروهایــی به منــزل ابراهیم کیتا اعزام شــده و 
برای بازداشــت خانواده ایــن رئیس جمهوری 
مســتعفی تالش کردند. به گزارش اسپوتنیک، 
این هیات اکوواس به رهبــری گودالک جاناتان، 
رئیس جمهوری پیشــین نیجریه روز شنبه وارد 
باماکو، پایتخت کشور مالی شدند.  پس از گفت وگو 
با طرف های مرتبط، گودالک جاناتان خواســتار 
انتقال فوری قدرت به یک دولت غیرنظامی و مدنی 
شــد. رئیس هیات اکوواس تاکید کرد که ارتش 
مالی باید پس از کودتــای اخیر از وقوع خونریزی 
در این کشور جلوگیری کند. اعضای این هیات در 
تالش برای سرعت بخشیدن به روند بازگشت یک 
دولت مدنی، شنبه پس از دیدار با خونتای نظامی 
کشور مالی و رئیس جمهوری برکنار شده آن ابراز 
امیدواری کردند. به گفته گودالک جاناتان، حال 
ابراهیم بوباکار کیتا نسبتا خوب است. کیتا ساعاتی 
پس از بازداشــت، اســتعفا داد. رئیس جمهوری 
پیشــین نیجریه پس از مالقات با افسرانی که از 
سه شــنبه قدرت را در مالی به دست  گرفته اند از 
جمله آسیمی گویتا، سرهنگ ارتش مالی گفت: 
کیتا را دیدم، حالش خوب است. گودالک جاناتان 
به خبرگزاری فرانسه گفت که این مذاکرات بسیار 
خوب پیش می رود و او بسیار امیدوار است. کودتای 
سه شــنبه پیش، دومین مورد طی هشــت سال 
گذشته محســوب می شود. ســربازان شورشی، 
سه شنبه گذشته کیتا و دیگر رهبران کشور مالی را 
پس از شورش بازداشت کردند و این ضربه دیگری 
به این کشور اســت که با تحرکات شبه نظامیان 
و نارضایتــی مردمی از دولت دســت و پنجه نرم 
می کرد. همسایگان مالی خواستار انتصاب دوباره 
کیتا شده  و گفته اند که هدف اعزام این هیات کمک 
به تضمین بازگشت فوری نظم قانون اساسی است. 
ژان کلود کاسی برو، رئیس کمیسیون اکوواس 
شامگاه شنبه گفت: این مذاکرات در فضای بسیار 
دوستانه ای انجام شد و ما واقعا تمایل برای حرکت 
رو به جلو را حس کردیم. امیدواریم تا روز دوشنبه 
همه چیــز را نهایــی کنیم. اســماعیل واگوئه، 
سخنگوی خونتای کشور مالی که خود را کمیته 
ملی نجات مردم توصیف می کند، همچنین گفت 

این مذاکرات بسیار خوب پیش می رود. 

یک منبع نزدیــک به خونتــای مالی گفت، 
نمایندگان اکوواس تاثیر خوبی داشــته اند. این 
منبع به خبرگزاری فرانســه گفت: می دانیم که 
سران کشورهایی چون الحسن واتارا از ساحل عاج 
برای کاهش تنش ها و یک راهکار مسالمت آمیز 
کار می کنند، حتی با اینکه آن ها قاطعانه تصاحب 
قدرت به دســت ما را محکوم می کنند. ما آماده 
گفت وگو هســتیم. این نمایندگان همچنین از 
پایگاه نظامی کاتی که خــارج از باماکو، پایتخت 
مالی اســت و از آنجا کودتا شروع شــد، بازدید 
کردند. پایگاه کاتی به یــک مرکز جدید قدرت 
تبدیل شده است. ابراهیم کیتا از زمان کودتا به 
همراه نخست وزیر و دیگر چهره های دولتی ارشد 

بازداشت شده است. 
پســر کیتا هم که نماینده مجلس است، در 
بازداشت به ســر می برد. ســربازانی همچنین 
عازم منزل کیتا شــده اند تا اعضای خانواده او را 
بازداشت کنند. فشــار بین المللی برای احیای 
نظم در مالی وجــود دارد و ایاالت متحده آمریکا 
جمعه کمــک نظامی به این کشــور را به حالت 
تعلیق درآورد و دیگر حمایت یا آموزش بیشتر به 
نیروهای مسلح این کشور داده نمی شود. پیشتر 
گزارش هایی منتشر شد از اینکه افسران شورشی 
مالی دست پرورده آمریکا هستند و زیر نظر آن ها 
آموزش دیده انــد. هیات اکوواس روز گذشــته 
)یکشنبه( همچنین با سفیران پنج کشور عضو 
دائم شورای امنیت ســازمان ملل متحد در مالی 
شامل انگلیس، چین، فرانســه، روسیه و آمریکا 
دیدار خواهد داشت. ســفر هیات اکوواس پس 
از آن انجام می شود که هیات صلحبانی سازمان 
ملل متحد در مالی گفت، یک تیم حقوق بشری 
روز پنج شــنبه با کیتا و دیگر بازداشتی ها دیدار 

داشته است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

شــامگاه شــنبه، در پــی ادامه 
اختالف بر سر تصویب بودجه دولت 
رژیم صهیونیستی، تنها دو روز مانده 
به موعد تعیین شــده برای تصویب 
آن، بنــی گانتس، وزیــر جنگ این 
رژیم به شــدت از بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اســرائیل انتقاد کرد و 
این انتقادها بــه قدری تند و کوبنده 
بود که روز گذشــته )یکشنبه( تمام 
رسانه های اسرائیل به آن پرداختند؛ 
به گونه ای کــه روزنامه هاآرتص در 
ســرمقاله خود با اشــاره به سخنان 
گانتــس اعالم کرده که این شــیِب 
صعودی ســخنان وی نشان دهنده 
فروپاشی دولت ائتالفی است. گانتس 
عالوه بر آنکه در کسوت وزیر جنگ 
رژیم صهیونیســتی ایفــای نقش 
می کند در مقام نخست وزیر تناوبی 
در دولــت ائتالفی اســرائیل هم به 
شکل کاماًل مستقیم اعمال نظر و نفوذ 
دارد. اختــالف او و نتانیاهو به جایی 
رسیده که خطاب به رسانه ها اعالم 
کرده است اسرائیل در آستانه اعالم 
برگزاری دور تازه انتخابات تا دو روز 
دیگر است؛ چراکه بنیامین نتانیاهو، 

نخست وزیر اســرائیل خواستار این 
مسأله به دالیل شــخصی است. او 
اعالم کرده در صورتی که این اتفاق 
رخ دهد خسارتی بزرگ به بار خواهد 
آمد. گانتــس اعالم کــرده که من 
مشکلی برای دستیابی به یک راه حل 
برای تصویب بودجه نــدارم اما جز 
دالیل شخصی، توجیحی برای موضع 
نتانیاهو نمی بینم. سوالی که حاال در 
این مقطع مطرح می شود این است 
که منظور گانتس از دالیل شخصی 
چیست؟ به اعتقاد او، دالیل شخصی 
نتانیاهو که می تواند اســرائیل را به 
ســمت انتخابات چهارم سوق دهد، 
مربوط به پرونده های اتهام نتانیاهو 
اســت و او به همین دلیــل از تمام 
رهبران اســرائیل خواسته است که 
عاقالنه عمل کننــد؛ چراکه گانتس 
معتقد اســت در صــورت برگزاری 
انتخابات جدید، اسرائیل در معرض 
جنگ داخلی قرار خواهد گرفت. از 
منظر مخالفاِن نتانیاهو، او به بند ویژه 
موعد مقرر در توافــق برای تصویب 
بودجه پایبند نبوده و همین موضوع 
ســبب بروز اختالف میان دو طرف 
شــده اســت. در همین حال شبکه 
کان اسرائیل گزارش داده است که 
در سایه اختالفات میان حزب لیکود 
به رهبری بنیامین نتانیاهو و حزب 

آبی سفید به رهبری بنی گانتس، اگر 
بحران میان این دو درباره بودجه تا 
شامگاه امروز )دوشنبه( حل نشود، 
کنســت منحل خواهد شد. روزنامه 
معاریو هم در همین راســتا نوشته 
اســت که حزب میرتس، حزب آبی 
سفید را به رأی گیری در روز دوشنبه 
)امروز( دعــوت خواهد کــرد. این 
حزب پیشنهاد ســلب رای اعتماد 
از دولــت و حمایــت ۶۱ نماینده از 
یائیر الپید، رئیس اپوزیسیون برای 
نخست وزیری را مطرح کرده است؛ 
این مســئله اجازه تشــکیل دولت 
جدیدی بدون برگــزاری انتخابات 
را می دهد. در ایــن رابطه رویترز به 
نقل از یکی از مسئوالن ارشد لیکود 
اعالم کرد که دولت به وظایف خود 
عمــل نمی کند و حــزب متبوعش 
در وضعیت بــدی بــرای برگزاری 
انتخابات نیست. طبق این گزارش، 
در حال حاضــر میانجیگری هایی 
توســط برخی نمایندگان برای به 
تعویق افتادن موعد تصویب بودجه 
انجام می شــود، اما گانتس معتقد 
است که این تالش ها منجر به یک راه 
حل نخواهد شد. همزمان با افزایش 
تنش ها در دولت اســرائیل و ادامه 
اختالفات میان دو حــزب لیکود و 
آبی ســفید، دولت این رژیم مجدداً 

جلســه هفتگی خود را لغو کرد. این 
اقدام به خوبی گویــای این موضوع 
اســت که نتانیاهو از منظر داخلی با 
مشــکالت زیادی روبرو شده است. 
در همین راستا گابی اشکنازی، وزیر 
خارجه اســرائیل هم از نتانیاهو به 
دلیل مخفی کــردن تماس هایش 
با امــارات از وزرای خارجه و جنگ 
این رژیم انتقاد و وی را بی مسئولیت 
دانســت. تمام این اتفاق ها در حالی 
رخ داده اســت که هزار اســرائیلی 
شنبه شــب با برگزاری تظاهرات در 
قدس اشــغالی برکنــاری بنیامین 
نتانیاهو از قدرت را خواستار شدند. 
در جریان این تظاهــرات نیروهای 
پلیس بــا تظاهرکننــدگان درگیر 

شدند و دســتکم ۳۰ تظاهرکننده 
را بازداشــت کردند. پلیس اسرائیل 
تــالش کــرد تــا معترضــان را از 
مسیرهای اصلی در شهر قدس دور 
کند اما تظاهرکنندگان با تجمع در 
اطراف ویالی شــخصی نتانیاهو در 
قیساریه و تمامی تقاطع ها و پل های 
منتهی به اتوبان، مخالفتشــان را با 
سیاست های بنیامین نتانیاهو اعالم 
کردنــد. معترضان، سیاســت های 
دولت تل آویــو در برخورد با کرونا را 
که به خســارات اقتصادی هنگفتی 
برای شهروندان اسرائیلی منجر شده 
محکوم کردنــد و خواهان برکناری 
نتانیاهو از این ســمت تا زمان اثبات 
بی گناهی او در پرونده های فســاد 

اقتصادی اش شدند. 
 فشار در داخل، 

شک و تردید از خارج! 
با نگاهی به مولفه های مذکور به 
خوبی درمی یابیم کــه اگر گانتس و 
نتانیاهو تا آخر امروز نتوانند بودجه 
اســرائیل را مشــخص کنند و حل 
اختالف صورت دهنــد، اتفاقی نادر 
که همان برگزاری انتخابات چهارم 
اســت، رخ می دهد. اینکه تا چه حد 
نتانیاهــو از این موضع خوشــحال 
یا ناراحت اســت، موضوعی اســت 
که باید با ذره بیــن آن را رصد کرد. 
واقعیت این اســت کــه نتانیاهو در 
انتخابات دور ســوم، موضع ضعیفی 
داشت و اساســاً پایگاه اجتماعی او 
و سایر مردم ســرزمین های اشغالی 
که به عنوان رأی خاکســتری از آنها 
نام برده می شــوند هم نســبت به 
نتانیاهو موضع منفی داشــتند اما 
حاال وضعیت فرق می کند؛ نتانیاهو 
و تیمش به این برآورد رســیده اند 
که حاال بهترین زمان برای برگزاری 
انتخابات دور چهارم اســت؛ چراکه 
از منظــر نتانیاهــو و هم قطارانش، 
عادی ســازی روابط بــا امارات یک 
کارت سبز بســیار مهم و قوی برای 
او در انتخابــات احتمالی چهارم به 
حســاب می آید؛ چراکه او با این کار 
توانست حس ناسیونالیستی همان 
طیف خاکســتری را تحریک کند و 
از خود قهرمان بسازد. تیم نتانیاهو 
در این راســتا به دنبال آن است تا به 
طرفداران خود بگوید که اســرائیل 

در باالترین ســطح قدرت قرار دارد؛ 
چراکه هم باعث شد امارات، تل آویو 
را به رسمیت بشناســد و هم اینکه 
علیرغم عادی ســازی روابط، با عدم 
فروش جنگنده های اف ۳5 و ســایر 
ســامانه های پدافنــدی و تهاجمی 
باعث شده موازنه قدرت در منطقه به 
نفع خودش رقم بخورد. این اقدام ها 
همه در حالــی اتفاق افتاده اســت 
که طی دو روز گذشــته )شــنبه و 
یکشــنبه( تعدادی از شــهروندان 
انگلیس، تونس، فلسطین، پاکستان 
و یمن تظاهرات هایی در محکومیت 
توافق ســازش میان امارات و رژیم 
صهیونیســتی برگزار کردند و این 
ســیر در برخی دیگر از کشورهای 
اروپایــی ادامه دارد. در این مســیر 
اما چالش دیگــر نتانیاهو و تیمش، 
پاســخ جریان های فلســطینی به 
عملیات های اســرائیل در غزه است 
که باعث شــده تا نارضایتی ها بیش 
از پیش بــر نتانیاهو فشــار بیاورد. 
به همین دلیل به نظر می رســد که 
نتانیاهو به دنبال آن اســت تا به هر 
ترتیب ممکن، دولــت را به صورت 
تک حزبی در دست بگیرد تا از اختیار 
عمل بیشــتری برخوردار باشــد و 
بتوانــد ســناریوهای جدیــد خود 
در قالــب سیاســت خارجی جدید 

اسرائیل را اجرایی کند.
 در مقابل هم عــده ای معتقدند 
که ســوءمدیریت نتانیاهو در مورد 
کرونا و همچنین پرونده فســادها، 
پاشنه آشــیل او برای سقوطش به 
حساب می آید که باید منتظر باشیم 
و ببینیم آیــا گانتــس و »بی بی« 
برای چهارمین بار بــا  یکدیگر نبرد 

می کنند یا خیر؟

باال گرفتن اختالفات در کابینه اسرائیل همزمان با ادامه تظاهرات علیه صلح با امارات 

احتمال نبرد گانتس و نتانیاهو برای چهارمین بار 
نتانیاهو به دنبال آن است تا 
به هر ترتیب ممکن، دولت 
را به صورت تک حزبی در 
دست بگیرد تا از اختیار 
عمل بیشتری برخوردار 

باشد و بتواند سناریوهای 
جدید خود در قالب 

سیاست خارجی جدید 
اسرائیل را اجرایی کند

معترضان، سیاست های 
دولت تل آویو در برخورد 
با کرونا را که به خسارات 
اقتصادی هنگفتی برای 

شهروندان اسرائیلی منجر 
شده محکوم کردند و 

خواهان برکناری نتانیاهو 
از این سمت تا زمان اثبات 

بی گناهی او در پرونده های 
فساد اقتصادی اش شدند

رئیس جمهوری بالروس در حال بازدید از یگان های نظامی در شهر گرودنو واقع در نزدیکی مرز این کشور با لهستان، به وزیر 
دفاع خود دستور داد تا سخت ترین و شدیدترین اقدامات ارتش را به اجرا درآورد. به گزارش دویچه وله، الکساندر لوکاشنکو، شش 
دوره رئیس جمهور بالروس بار دیگر مدعی شد که نیروهای ناتو در لهستان و لیتوانی تحرکات جدی در نزدیکی مرزهای بالروس 
دارند؛ ادعاهایی که از سوی رهبران ناتو طی روزهای اخیر رد شده اند. لوکاشنکو گفت: ارتش 
بالروس باید از تمامیت ارضی کشورمان محافظت کند. وی با اشاره به ناتو افزود: حمایت 
نظامی کامال واضح و مشهود است. بدون هشدار به نقض ها در مرزها پاسخ می دهیم. بدون 
هشدار! اگر آنها حریم مرزهای کشورمان را نقض کنند، بدون هشدار واکنش نشان می دهیم. 
وزیر دفاع بالروس به الکساندر لوکاشنکو درباره افزایش پروازها در نزدیکی مرزهای این 

کشور اطالع رسانی کرده است. 

رهبر کره شمالی دوباره در آستانه مرگ قرار دارد. این ادعایی است که چانگ سونگ مین، دبیر امور سیاسی کیم دائه جونگ، 
رئیس جمهور فقید کره جنوبی در شبکه های اجتماعی مطرح ساخته است. به گزارش نشنال اینترست نوشت، چانگ با استناد به 
یک رابط محرمانه در چین به عنوان منبعش، گفت که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی کارکرد جسمی و روانی خود را از دست داده 
است. او عنوان کرد: ارزیابی من این است که او وارد کما شده اما هنوز حیاتش پایان نیافته 
است. ظاهرا منشا این ارزیابی، خبری است با این محتوا که سرویس اطالعاتی کره جنوبی 
عقیده دارد کیم جونگ اون بخشی از مسئولیتها و اختیاراتش را به کیم یو جونگ، خواهرش 
به سبب فشار کاری زیاد سپرده است. این اخبار در حالی منتشر می  شود که بسیاری از 
تحلیلگران معتقدند کیم جونگ اون  در کمال صحت و سالمت به سر  می برد و به زودی 

دست به مانور رسانه ای خواهد زد. 

گمانه زنی جدید: اون به کما رفته!لوکاشنکو: بدون هشدار قبلی به نقض حریم کشورمان پاسخ می دهیم

ائتالف بین المللی تحت امر آمریکا از تحویل رسمی پایگاه 
التاجی در شــمال بغداد به نیروهای این کشور خبر داد. به 
گزارش شفق نیوز، ائتالف بین المللی به اصطالح ضد داعش 
در بیانیه ای اعالم کرد که طی مراسمی به دلیل موفقیت های 
نیروهای عراقی در زمینه عملیات علیه داعش، به این نیروها 
تحویل داده است. در همین حال، ژنرال کنت اکمن، معاون 
فرمانده نیروهای ائتالف ضد داعــش در عراق گفت: پایگاه 
التاجی به منزله یک موضع سیاســی برای شریکان ائتالف 
در زمینه آموزش ارتش عراق، نیروی هوایی و نیروهای ویژه 
این کشور بود که به نیروهای عراق تحویل داده شده است. 
تحسین الخفاجی، سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک 
عراق نیز صبح روز گذشته )یکشنبه( اعالم کرد که نیروهای 
ائتالف بین المللی، پایگاه التاجی بغداد را رسما ترک خواهند 
کرد. ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا دوشنبه هفته گذشته 

هم اعالم کرد سایت تسلیحاتی پایگاه التاجی در شمال بغداد 
را به نیروهای امنیتی عراق تحویل داده است. پایگاه هوایی 
التاجی عراق در ۸5  کیلومتری شمال شهر بغداد، پایتخت 
این کشــور قرار دارد و طی ماه های گذشته هدف حمالت 
خمپاره ای و موشکی ناشــناس قرار گرفته است. این پایگاه 

میزبان نیروهای ائتالف آمریکا طی سال های گذشته بود.

دو شهر هامبورگ و دوسلدورف آلمان شاهد تظاهرات 
صدها تن از معترضان خشــونت پلیس این کشور بودند. 
به گزارش خبرگزاری آلمان، این تجمعــات پس از آن بر 
پا شدند که ویدیوهایی از تاکتیک خشونت آمیز پلیس در 
دوسلدورف و هامبورگ در شــبکه های اجتماعی انتشار 
یافت که در یکی از آنها یک افسر پلیس زانوی خود را مدتی 
روی گردن یک مظنون قرار داده بود. عملیات پرمناقشــه 
پلیس در این دو شهر فیلمبرداری شده و در سطحی وسیع 
در شبکه های اجتماعی پخش شد که خشم معترضان را 
تحریک کرد. در این ویدیوی جنجالی، یک مامور پلیس در 
شهر دوسلدورف در حالی زانویش  را برای چند ثانیه روی 
گردن یک مظنون قرار داد که این ویدیو بســیاری را به یاد 
کشته شدن جورج فلوید توسط پلیس آمریکا انداخت که 
به شکل مشــابهی یک مامور پلیس زانویش را روی گردن 

این شهروند سیاه پوست آمریکایی گذاشت و او را خفه کرد. 
دولت ایالت راین شمالی در آلمان خواستار تحقیقات درباره 
این حادثه شده است. در یک ویدیوی منتشر شده از بندر 
شمالی هامبورگ نیز چند افسر پلیس دیده می شوند که 
به سمت نوجوانی که مشغول راندن یک اسکوتر برقی روی 

آسفالت خیابان است، حمله می کنند. 

آمریکا رسما پایگاه التاجی را به عراق تحویل دادخشونت پلیس صدها معترض آلمانی را به خیابان ها کشاند

خبرخبر


