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با باالگرفتن اعتراضات در بالروس
لوکاشنکو: الزم است با پوتین 

صحبت کنم!
در شــرایطی که رهبران بالتیک بر برگزاری 
انتخاباتی تــازه تاکید دارنــد، رئیس جمهوری 
بالروس روز گذشته )شنبه( خواستار گفت وگو 
با رئیس جمهوری روسیه شــد و هشدار داد که 
اعتراضات خیابانی صرفــا یک تهدید محدود به 
بالروس نیست. اعتراضات گســترده ای پس از 
پیروزی مجدد لوکاشــنکو در انتخابات ریاست 
جمهوری بالروس به راه افتاده و ده ها هزار تن که 
او را به تقلب متهم می کنند، به خیابان ها آمده اند. 
براســاس گزارش آژانس خبری دولتی »بلتا«، 
الکساندر لوکاشــنکو، رئیس جمهوری بالروس 
گفت: الزم اســت با والدیمیر پوتیــن )رئیس 
جمهوری روســیه( تماس گرفته و با او صحبت 
کنم چون این وضعیت دیگر یک تهدید تنها علیه 
بالروس نیســت. او افزود: امروز دفاع از بالروس 
کمتر از دفــاع از کل اوضاع، وحدت این کشــور 
و موارد دیگر نیســت... آنهایی که در خیابان ها 
پرسه می زنند، این را درک نمی کنند. اظهارات 
تازه لوکاشنکو در شــرایطی مطرح می شود که 
رهبران بالتیک از بالروس خواستند تا انتخاباتی 
آزاد و عادالنه برگزار کند. نخست وزیران استونی، 
لتونی و لیتوانی روز گذشــته )شنبه( از بالروس 
خواستند تا انتخابات جدید آزاد و عادالنه برگزار 
کند. این رهبــران پس از دیدار در اســتونی در 
بیانیه ای گفتند، انتخابات جدید باید با مشارکت 
ناظران بین المللی و شفاف برگزار شود. پیروزی 
قاطع لوکاشنکو در یکشنبه پیش با اتهام تقلب از 
سوی معترضان همراه شده و اتحادیه اروپا جمعه 
اولین گام در راســتای اعمال تحریم های جدید 
علیه بالروس بر سر این مساله را برداشت. سوتالنا 
تیخانوفسکایا، نامزد ریاست جمهوری اپوزیسیون 
بالروس که سه شنبه گذشته به لیتوانی گریخت، 
خواستار اعتراضات بیشتر و بازشماری آراء شده 
اســت. روز جمعه، ششــمین روز از اعتراضات 
خیابانی متوالی علیه لوکاشــنکو بود. لوکاشنکو 
که بــا بزرگترین چالش بــرای حاکمیتش طی 
۲۶ ســال حضورش در قدرت مواجه شده است، 
به مردم هشدار داده تا در خانه بمانند و برای آنچه 
انقالبیون تحت حمایــت خارجی توصیف کرد، 
»خوراک توپ« نشوند. در همین حال، رهبران 
حوزه بالتیک از بالروس خواستند تا از خشونت 
خودداری کرده و زندانیان سیاســی و معترضان 

بازداشتی را آزاد کند. 

در این بین، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل 
گفت، آنتونیو گوترش، خواســتار آن شــده که 
مردم بالروس اختالفات پیــش آمده را از طریق 
گفت وگو حل و فصل کنند. به گزارش اسپوتنیک، 
استفان دوجاریک آخر وقت روز جمعه اظهار کرد: 
دبیرکل ســازمان ملل از مردم بالروس خواسته 
نارضایتی های بعد از انتخابات خود را، به منظور 
حفظ صلح در این کشور، از طریق گفت وگو حل 
و فصل کنند. انتخابات ریاست جمهوری بالروس 
روز یکشنبه برگزار شد. بر اساس تایید کمیسیون 
مرکزی انتخابات بالروس، الکساندر لوکاشنکو، 
رئیس جمهور فعلی این کشــور، ششمین دوره 
خود را با بیــش از ۸۰ درصــد آرا تضمین کرد. 
اپوزیسیون این کشــور، که حول محور سوتالنا 
تیخانوفسکایا، نامزد ریاست جمهوری قرار دارد، 
این نتایج را به چالش کشیده و مقامات را به جعل 
گسترده در جریان انتخابات، متهم کرده است. 
از زمان اعالم نتایج رســمی، تجمعات مخالفان 
شــهرهای بالروس را فرا گرفتــه، در حالی که 
نیروهای امنیتی نیز سعی دارند این اعتراضات را 
با زور و با استفاده از گاز اشک آور، ماشین آب پاش، 
گلوله های الســتیکی و بمب هــای صوتی، فرو 
نشانند. افرادی که بازداشت شده بودند و اخیراً آزاد 
شده اند، گفتند بسیاری از بازداشت شدگان مورد 
آزار پلیس قرار گرفته اند؛ در حالی که وزیر کشور 
بالروس این موضوع را انکار کرده اســت. این در 
حالیست که وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه 
اروپا در جریان نشستی که روز جمعه برگزار شد، 
توافق کردند آن دســته از مقامات بالروس را که 
در سرکوب های اخیر معترضان نقش داشته اند، 
تحریم کنند. هنوز فهرســت تحریم شدگان و 
چگونگی مجازات آنها روشن نیست و بنا بر اعالم 
یکی از مقامات این اتحادیه، فهرست افرادی که 
باید تحریم شوند توسط دستگاه سیاست خارجی 

این اتحادیه در دست تهیه است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

با گذشته سه روز از اعالم رسمی 
برقراری روابط امارات متحده عربی و 
اســرائیل، واکنش  افراد، سازمان ها، 
جریان هــا و کشــورهای گوناگون 
همچنان در تایید و رد آن ادامه دارد. 
عمرو موسی، دبیرکل پیشین اتحادیه 
عرب در واکنش به توافق ســه گانه 
امارات، اسرائیل و آمریکا در صفحه 
رسمی خود در فیسبوک نوشت که 
این توافق ارتباط زیــادی با قوانین 
بین المللی و یا اهداف منشور سازمان 
ملل و یا قطعنامه های آن ندارد. عمرو 
موســی در ادامه نوشــته های خود 
صریحا اعالم کرد که جهان )به ویژه 
کشورهای عربی( با توافق سه جانبه 
امارات، اسرائیل و آمریکا و محتوای 
آن که عادی سازی روابط با اسرائیل، 
به رسمیت شــناختن آن و همکاری 
با تل آویــو در زمینه هــای مختلف 
و همزمــان تاکید بر توقــف الحاق 
اراضی فلســطینی ها بود، غافلگیر 
شد! سخنان دبیرکل پیشین اتحادیه 
عــرب، آن هم تا این حــد بی پرده و 
شفاف به خوبی نشــان می دهد که 
توافق مذکور در شــرایطی رونمایی 

شده است که هیچکس انتظارش را 
نداشــت. فارغ از نصیحت های عمرو 
موســی و اینکه او یک بــام و دو هوا 
ســخن گفته، باید متوجه باشیم که 
این توافق از منظر بسیاری از نهادهای 
بین المللی و حتی برخی کشــورها، 
»مشکوک« به نظر می رسد. به عنوان 
مثال جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپــا در پی اعالم 
توافق صلح میان امارات و اســرائیل 
در صفحــه توئیتر خــود از مقامات 
رژیم صهیونیستی خواست از تصمیم 
الحاق بخش هایــی از کرانه باختری 
به اراضی اشــغالی صرف نظر کنند! 
موضوع تعجب برانگیز دیگر این است 
که بورل، عادی سازی روابط اسرائیل 
و امارات را به نفع هر دو طرف دانسته 
و آن را برای ثبــات کل منطقه مفید 
قلمداد کرده اســت. او همچنین بر 
آمادگی اتحادیه اروپا برای مشارکت 
در تالش هــای بین المللــی جهت 
تضمین بازگشــت فلســطینیان و 
اســرائیلی ها بر ســر میز مذاکرات 
برای دستیابی به راهکار تشکیل دو 
کشــوری تاکید کرده است. سوالی 
که در اینجا مطرح می شود و به نوعی 
نشان می دهد اتحادیه اروپا علیرغم 
حمایت و تایید این توافــق، درباره 
خروجی آن نگران بوده، این اســت 

که آیا با این توافق، شهرک سازی ها 
و الحاق سرزمین های اشغالی پایان 
می پذیرد یا خیر؟ این ســوالی است 
که جواب آن تا به این لحظه به عنوان 
یک عنصر خاکستری مطرح موردنظر 
اســت و حتی بزرگان جهان عرب و 
تحلیلگران نام آشنای دنیا در حوزه 
منطقه، پاسخ آن را »خیر« می دانند! 
واقعیت این اســت کــه حتی پیش 
از انتخاب دونالد ترامپ، اســرائیل 
و امــارات متحده عربی بــه یکدیگر 
نزدیک  شــده بودند که ســه عامل 
داشت: 1- دشمنی با ایران ۲- نفرت 
از اخوان المســلمین و 3- بــاوری 
مشترک مبنی بر اینکه فرمول های 
قبلی برای صلح با فلسطینیان دیگر 
کارآمد نیست. این سه دلیل به خوبی 
نشان می دهد که اســرائیل عماًل به 
این توافق به چشم یک توافق امنیتی 
نگاه می کند تا یک توافق سیاســی 
و دیپلماتیک. مســاله ایران یکی از 
موضوعات مهم اســت ولــی توجه 
داشته باشــید که مشــکل اساسی 
تل آویو، فعالیت مقاومت فلســطین 
در سرزمین های اشــغالی است که 
به تهدید شــماره یک آنهــا تبدیل 
شده است. بر این اساس هیچ شکی 
وجود ندارد که اســرائیلی ها و حتی 
اماراتی ها اساســاً فلسطین برایشان 

مهم نیســت و قرار نیســت که این 
توافق به آرام شدن فلسطین و توقف 

الحاق ختم شود. 
 امارات به زاغه مهمات 

تبدیل می شود!    
ســوال دیگری که با توافق امارات و 
اسرائیل همچنان پاسخ داده نشد این 
است که آیا این صلِح اســتراتژیک، بر 
خالف آنچه ابوظبی می گوید، می تواند 
از درگیری ها در غزه و گسترش آرایش 
نظامی اسرائیل در فلسطین جلوگیری 
کند یا خیر؟ پاسخ این سوال هم به عقیده 
خیلی از تحلیلگران مانند »عبدالباری 
عطوان«، ســردبیر روزنامه رای الیوم، 
»خیر« اســت. او معتقد است که حتی 

کوچکترین تغییری در رفتار اسرائیل با 
زندانیان فلسطینی در بحبوحه پاندمی 
کرونا هم صورت نمی گیرد، چه برسد به 
اینکه نظامیان اسرائیل اقدام به کاهش 
خشــونت کنند. در این بین هیثم ابو 
سعید، کمیسیونر کمیته بین المللی 
حقوق بشــر در خاورمیانه اعالم کرده 
اســت که ایــن توافق مایــه ناامیدی 
اســت، هرچند که بندهای کذایی در 
آن وجود دارند کــه در ظاهر، یک نوع 
آتش بس موقت را فراهم می سازند اما 
این توافق نقص های بسیاری دارد و در 
قبال حقوق فلســطینی ها و مساله ای 
که در دیوان کیفری بین المللی مطرح 
شده، مایه خشم و تالشی برای دور زدن 
قوانین از سوی اسرائیل است. او معتقد 
است اسرائیل در توافق هایی که منعقد 
کرده، فریبکارانه عمل می کند و بعد از 
آنکه شرایط به نفع آن شد، از تعهدات 
خود کوتاهی می کند تا به سیاســت 
ســرکوب گرانه خود در جهان عربی و 
اســالمی ادامه دهد. این اظهارات در 
حالی بیان می شود که نوری المالکی، 
نخست وزیر پیشین عراق اعالم کرد این 
اقدام که از امارات انتظار آن نمی رفت،  
مهر تاییدی بر طرح معامله قرن است که 
نقشه منطقه را به نفع رژیم صهیونیستی 
تغییر می دهد. او معتقد است این اقدام 
نقض مقررات اتحادیه عرب، ســازمان 
همکاری اسالمی، جنبش عدم تعهد 
و ســازمان های بین المللی اســت که 
حقوق ملت فلسطین بر سرزمینشان و 
قدس را به رسمیت شناخته اند. کنگره 
ملی اســالمی در مراکش هــم توافق 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
را خیانتی بزرگ توصیف کرد که هدف 
از آن نابودی مساله فلسطین است. این 
کنگره در بیانیه ای اعالم کرد، حاکمان 
امارات با ایــن اقدام شــراکت خود را 
در جنایت های رژیم صهیونیســتی، 
حمایتشــان را از رژیم اعالم می کنند 
و این مســاله پیگرد و محاکمه آنها را 
واجب می کند؛ چراکه آنهــا به منزله 
تروریست های صهیونیست هستند. 
گروه های سیاسی کویت هم عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی را خیانت و به 
رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی 
را جنایت در حق ملت فلسطین و امت 
عربی اسالمی دانستند. حزب النهضه 
تونس، بزرگترین نیروی سیاسی در این 

کشور هم با انتشار بیانیه ای، توافق نامه 
عادی سازی روابط امارات متحده عربی 
و اســرائیل را شــدیدا محکوم کرده و 
آن را تجاوز به حقوق مردم فلســطین 
دانست. یکی از مهمترین واکنش ها که 
البته با دید تردید بایــد به آن نگاه کرد، 
موضع گیری رجب طیــب اردوغان، 
رئیس  جمهور ترکیه است. او با محکوم 
کردن اقدام امارات اعالم کرده ممکن 
است آنکارا روابط دیپلماتیکش با امارات 
متحده عربی را معلق ساخته و یا سفیرش 
را از این کشور فرابخواند. در پایان ذکر سه 
نکته بسیار مهم است. نخست  اینکه با 
عادی سازی روابط امارات و اسرائیل، در 
ماه های آینده احتماالً شاهد تغییراتی 
در یمن خواهیم بــود؛ چراکه از حدود 
دو ماه قبل، اماراتی ها با ورود به مناطق 
و جزایر جنوبی یمن، پای اسرائیل را به 
آنجا باز کرده اند. دوم اینکه، بسیاری از 
کارشناسان امنیتی آمریکا معتقدند که 
عادی سازی روابط دیپلماتیک اسرائیل و 
امارات، ممکن است راه را در مقابل فروش 
سالح های بیشتر توسط آمریکا به امارات 
هموار کند و این موضوع می تواند تهدید 
برای صلح و امنیت منطقه و جهان باشد. 
سومین نکته این اســت  که جدال در 
داخل اسرائیل میان نتانیاهو و رهبران 
شهرک های صهیونیســتی در مورد 
توقف شهرک سازی و الحاق، ادامه دارد 
و به این دلیل، معمای اصلی، مشخص 
نبودن توقف این اقدامات اســت که به 
نظر می رسد علنی کردن روابط امارات 
و اسرائیل هم نمی تواند مانع آن شود؛ 
روابطی که بر اســاس گفته های افرایم 
هلیفی، رئیس سابق موساد، از 5۰ سال 

پیش برقرار بوده است! 

ادامه واکنش های بین المللی به رسمیت یافتن روابط امارات و اسرائیل 

ادامه الحاق؛ معمایی که ابوظبی آن را حل نکرد 
جدال در داخل اسرائیل 
میان نتانیاهو و رهبران 

شهرک های صهیونیستی 
در مورد توقف 

شهرک سازی و الحاق، ادامه 
دارد و به این دلیل، معمای 

اصلی، مشخص نبودن 
توقف این اقدامات است که 
به نظر می رسد صلح امارات 

و اسرائیل هم نمی تواند 
مانع آن شود

پیش از انتخاب دونالد 
ترامپ، اسرائیل و امارات 
متحده عربی به یکدیگر 

نزدیک  شده بودند که سه 
عامل داشت: 1- دشمنی 

با ایران 2- نفرت از 
اخوان المسلمین و 

3- باوری مشترک مبنی 
بر اینکه فرمول های قبلی 
برای صلح با فلسطینیان 

دیگر کارآمد نیست

وزیر خارجه ترکیه قرار اســت در بازه زمانی 1۶ تا 1۹ اوت ســال جاری میالدی )۲۶-۲۹ مرداد( به کشورهای حوزه 
کارائیب و همچنین ونزوئال سفر کند. به نوشته روزنامه دیلی صباح، مولود چاووش اوغلو، 1۶ اوت وارد جزیره هیسپانیوال 
واقع در دریای کارائیب می شود تا در مراسم تحلیف رئیس جمهوری جمهوری دومینیکن شرکت کند. این جزیره به طور 
مشترک متعلق به هائیتی و جمهوری دومینیکن است. یک سوم غربی متعلق به هائیتی است و دو سوم شرقی متعلق به 
جمهوری دومینیکن. وی همچنین گفتگوهــای دوجانبه ای را با مقام های دیگر این 
کشور در حاشیه این مراسم دارد. وزیر خارجه ترکیه 1۷ اوت به هائیتی می رود و با کلود 
ژوزف، وزیر خارجه این کشــور دیدار می کند. آخرین روز سفر وزیر خارجه ترکیه به 
تاریخ 1۸ اوت ونزوئالست و وی قرار است در این کشور با خورخه آریزا، وزیر خارجه، 
دلســی رودریگز، معاون رئیس جمهوری و نیکوالس مــادورو، رئیس جمهوری این 

کشور دیدار کند. 

سازمان ملل متحد نســبت به احتمال وجود زباله ها و گازهای سمی آزاد شــده درپی انفجار بیروت ابراز نگرانی 
کرد. شبکه اسکای نیوز عربی گزارش داد، ریکا داس، مشــاور بحران برنامه عمران ملل متحد )UNDP( با اشاره 
به انفجار بندر بیروت، اظهار کرد: ما باید بقایای ســمی، پزشــکی و الکترونیکی انفجار بیروت را بررسی کنیم. وی 
افزود: ما باید مشــخص کنیم که چه مواردی خطرناک بوده و چه مواردی خطرناک نیســتند، همچنین باید موارد 
قابل بازیافت از غیرقابل بازیافت جدا شــوند و موارد غیر قابل بازیافت در مکان 
امنی قرار داده شــوند. داس در ادامــه گفت که لبنان تجربــه خاصی در زمینه 
بازیافت ندارد؛ مشــکل پیچیده اســت، چراکه لبنان در اصل و همیشه مشکل 
جداســازی زباله های نفتی را داشته اســت. وی ادامه داد: عالوه بر این زباله ها و 
 آلودگی های قابل مشــاهده، آلودگی دریای مدیترانه نیز وجــود دارد که ما از 

آن اطالعی نداریم.

نگرانی سازمان ملل از زباله های سمی انفجار بیروتچاووش اوغلو به منطقه کارائیب و ونزوئال می رود

بنا به گفتــه دو مقام نظامی آمریکایــی، پنتاگون یک 
نیروی ضربت جدیــد برای تحقیق درخصوص اجســام 
پرنده ناشناخته )یوفو( که از سوی هواپیماهای ارتش رصد 
می شوند، تشکیل می دهد. به گزارش سی.ان.ان، به گفته 
این مقام ها، دیوید نورکوئیســت، معاون وزیر دفاع آمریکا 
به نظارت بر این نیروی ضربت که انتظار می رود رســما در 
چند روز آینده رونمایی شــود، کمک خواهد کرد. این در 
حالی است که تالش های قبلی برای رصد آنچه که پنتاگون 
»پدیده های هوایی ناشــناخته« لقب داده، عمدتا با توجه 
به تعداد باالی برخوردهای هواپیماهای متعلق به نیروی 
دریایی آمریکا با این اشــیای ناشناخته، تحت رهبری این 
نیرو به پیش رفته اســت. نمایندگان کنگره و پنتاگون از 
مدتها قبل درخصوص ظهور ادوات هوایی ناشناسی که روی 
پایگاه های نظامی آمریکا پرواز کرده و برای جنگنده های 
ارتش ریسک ایجاد کرده اند، اظهار نگرانی کرده اند. اتفاق 

نظری درخصوص منشا آنها وجود نداشته و برخی معتقدند 
ممکن است آنها پهپادهای تحت کنترل دشمنان زمینی 
و نه موجودات فرازمینی باشــند که به دنبال جمع آوری 
اطالعات هستند. کمیته اطالعاتی ســنای آمریکا در ماه 
ژوئن به طرحی رای داد که به موجب آن پنتاگون و جامعه 
اطالعاتی آمریکا به تحلیل علنی برخوردها با اشیای پرنده 

ناشناخته خواهند پرداخت. 

هزاران معترض مخالف دولت کره جنوبی روز گذشته 
)شنبه( با پوشــیدن بارانی و در دست گرفتن چتر مجهز 
در خیابان های باران زده شهر سئول پایتخت این کشور 
راهپیمایی کرده و تقاضاهای مقامات این کشور مبنی بر 
بیرون نیامدن از خانه به جهت مقابله با شیوع کروناویروس 
را نادیده گرفتند. به گزارش آسوشــیتدپرس، مقام های 
شهرداری سئول تالش داشــتند جلو برگزاری مجموعه 
تجمعات برنامه ریزی شده از سوی گروه های مسیحی و 
فعاالن محافظه کار به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد 
آزاد شدن این کشــور از حاکمیت اســتعمارگر ژاپن در 
خاتمه جنگ جهانی دوم را بگیرند. امــا یک دادگاه بعد 
از آنکه معترضان حکم مقام های شــهر سئول در ممنوع 
ســاختن تجمعات را در این دادگاه به چالش کشیدند با 
اســتناد به آزادی های مدنی طی حکمی به برخی از آنها 
اجازه برگزاری این راهپیمایی را داد. تظاهرکننده ها که 

بسیاری از آنها ماسک داشته و پرچم کره جنوبی را حمل 
می کردند زیر باران در نزدیکی کاخ ریاســت جمهوری 
)کاخ آبی( در شــهر ســئول راهپیمایی کرده و خواستار 
استعفای مون جائه این، رئیس جمهور لیبرال کشورشان 
بابت آنچه که شکســت های سیاسی، تســلیم بودن در 
برابر کشور مسلح به سالح هســته ای کره شمالی و فساد 

انتخاباتی خواندند، شدند.

پنتاگون نیروی ضربت تحقیق درباره بشقاب پرنده ها تشکیل می دهد! تجمع هزاران معترض به محدودیت های کرونا در کره جنوبی 

خبرخبر


