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احتمال انتخاب »حریری« به عنوان 
نخست وزیر لبنان باال گرفت؛ 

گروکشی برای تقسیم کیک قدرت 
نخســت وزیر لبنــان در ســخنرانی خود 
ضمن اعالم اســتعفای دولتــش تاکید کرد: 
سیستم فساد بزرگتر و فراتر از کشور است. به 
گزارش سایت النشــره، حسان دیاب، نخست 
وزیر لبنان در ســخنرانی خــود در مقر دولت 
تاکید کرد که سیســتم فســاد ریشه در تمام 
بخش های دولت دارد و در این کشــور تنیده 
شــده و اکنون دریافته ایم فساد فراتر از کشور 
لبنان است و ما نمی توانیم از آن رهایی یابیم. 
یکی از نمونه های این فساد انفجار بیروت بود. 
او صراحتاً اعالم کرد برخــی تنها ثبت نکات 
سیاســی و ســخنرانی های مردمی و نابودی 
بقیه آثار کشــور برایشــان مهم است در واقع 
برخی خودشــان مصیبتی بــرای ملت لبنان 
هستند. دیاب تصریح کرد: پارادوکس آشکار 
این اســت که آنها چند هفته بعد از تشــکیل 
دولت تالش کردند بر سر دولت مصیبت وارد 
کنند و آن را مسؤول فروپاشی و هدر رفت ها و 
بدهی  کلی اعالم کنند. او افزود: طبقه سیاسی 
ســپرده های مردم را هدر داد و کشــور را زیر 
بدهی گذاشت. ما در مصیبتی بزرگ هستیم 
و می بایســت برای برون رفت از این مصیبتی 
که در آن هستیم همبســتگی داشته باشیم. 
بین ما و تغییر دیوار بلندی است. دیاب تاکید 
کرد: کسانی هســتند که واقعیت ها را وارونه 
نشان می دهند با فتنه زندگی می کنند، با خون 
مردم در مواقع کناره گیری تجارت می کنند. او 
عنوان کرد: فساد برخی طرف ها در لبنان این 
مصیبت پنهان از هفت ســال پیش را موجب 
شد. برخی هســتند که تالش کردند دولت را 
مسؤول فروپاشی مالی و اقتصادی نشان دهند 
اما آنچه برای ما مهم است نجات کشور است. 
ما برای این منظور بسیار تحمل کردیم اما سر 
و صداها متوقف نشدند. نخست وزیر مستعفی 
لبنان برای تقدیم اســتعفای دولتش به کاخ 
بعبدا و دیدار میشــل عون، رئیس جمهوری 
رفت. عون استعفای او را پذیرفت به این ترتیب 
دولت حسان دیاب به عنوان دولت پیشبرد امور 
تا زمان تشکیل دولت جدید روی کار خواهد 
بود. پس از سخنرانی دیاب کشورهایی مانند 
فرانسه، آمریکا و آلمان نسبت به این اقدام وی 

و آینده سیاسی لبنان واکنش نشان دادند. 

در این راستا ژان ایو لودریان، وزیر خارجه 
فرانسه پس از اعالم استعفای دولت لبنان در 
واکنش به این مســاله خواهان تشکیل هرچه 
سریعتر دولتی کارآمد شــد. وی در بیانیه ای 
اعالم کرد: باید تشــکیل دولتــی کارآمد که 
ماموریتش حــل چالش های اصلــی لبنان 
و خصوصا بازســازی بیروت و انجــام برخی 
اصالحات باشد در صدر الویت های لبنان قرار 
گیرد. سخنگوی کاخ ســفید هم در واکنش 
به اســتعفای دولت دیاب اعالم کــرد آمریکا 
از نزدیک اوضاع لبنــان را دنبال می کند. وی 
همچنین گفت که کشورش کمک هایی را به 
منطقه ارســال می کند. در این میان روزنامه 
فرامنطقه ای شــرق االوســط اعالم کرده که 
هایکو مــاس، وزیر خارجه آلمــان یک هفته 
پــس از انفجار بیروت امروز )چهارشــنبه( به 
بیروت سفر خواهد کرد تا در دیدار با مسؤوالن 
لبنانی اجرای اصالحات واقعی و مبارزه با فساد 
را به عنوان شرط اصلی آزادسازی کمک های 
مالی بیشتر به لبنان خواســتار شود. ماس در 
مصاحبه ای بــا رادیو صدای آلمــان گفت: به 
نظر می رســد فاجعه )انفجار( بیروت نتیجه 
ســوءمدیریت و اهمال کاری بوده است. وزیر 
خارجه آلمــان افزود: در آنجا فســادی وجود 
دارد که باید با آن مبارزه شــود ســپس باید 
اصالحات اقتصادی که از مدت ها قبل درباره 
آنها گفت وگو شده، محقق شوند. این اظهارات 
در فضایی صورت گرفته که روزنامه الجمهوریه 
اعالم کرد احتمال مکلف شدن سعد حریری 
برای تشــکیل دولت زیاد اســت اما هنوز این 
مساله نهایی نشده اســت. این روزنامه نوشته 
است احتمال مکلف شدن مجدد سعد حریری، 
نخست وزیر ســابق لبنان برای تشکیل دولت 
وجود دارد اما هنوز این مســاله نهایی نشــده 
است. این مسئله نیاز به مذاکرات جدی دارد 

به ویژه اینکه حریری شروط مشخصی دارد. 
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فرشاد گلزاری

 کمیســیون مرکــزی انتخابات 
بالروس روز سه شنبه 14 مرداد اعالم 
کرد که رای گیری زودهنگام در بالروس 
آغاز شده است! همین خبر بسیاری از 
مردم و مخالفان دولت این کشور را در 
شوک فرو بُرد؛ چراکه قرار بر این بود تا 
انتخابات ریاست جمهوری در 19 مرداد 
برگزار شــود. البته کمیسیون مرکزی 
انتخابات چندین روز قبل اعالم کرده 
بود که 14 مرداد، رای گیری زودهنگام 
انجام خواهد شد، اما به هر ترتیب  این 
رای گیری یکی از دالیلی بود که خشم 

مردم این کشور را برانگیخت. 
کمیسیون مرکزی انتخابات بالروس 
به خوبی می دانســت کــه رای گیری 
زودهنگام می تواند اوضاع را تا حد زیادی 
به هم بریزد و در بیانیــه ای اعالم کرد 
که ایــن رای گیری زودهنــگام به این 
جهت ســازمان دهی شــده تا مردمی 
که در روز انتخابات غایب هســتند یا 
نمی توانند رای دهنــد، بتوانند آرای 
خود را بــه صندوق هــا بیندازند! این 
بیانیه به جای آنکه اوضــاع را آرام کند، 

باعث شــد که نه تنها مخالفان داخلی 
رئیس جمهوری این کشور، بلکه تمام 
مقامات اروپا و حتی آمریکا نسبت به این 
مکانیزم با دید شک و تردید نگاه کنند. 
آن زمان نه تنهــا روزنامه نگاران، بلکه 
مردم کوچه و خیابان هم می دانستند 
که مجدداً »الکســاندر لوکاشنکو« به 
عنوان رئیس جمهوری بالروس انتخاب 
شده بود. این دقیقاً همان محرکی بود 
که باعث شــد تمام روزنامه های اروپا 
تیتِر »ابقای دیکتاتور بالروس« را برای 
روزنامه هــای خود انتخــاب کنند. در 
این راستا »اســوتالنا تیخانوفسکایا« 
به همراه »ورونیکا تســپکالو« و »ماریا 
کولسنیکووا«، سه زنی بودند که خود را 
به عنوان رقبای لوکاشنکو معرفی کردند 
و برای رقابت با وی به میدان آمدند. آنها به 
خوبی می دانستند که هیچ شانسی برای 
پیروزی در مقابل لوکاشنکو ندارند اما 
به هر ترتیب وارد میدان شدند اما کمی 
بعد که انتخابات برگزار شد و نتایج آن 
مجدداً به نفع لوکاشنکو رقم خورد، این 
سه نفر به عنوان اپوزیسیون در مقابل 
رئیس جمهــور مادام العمــر بالروس 

صف آرایی کردند. 
واقعیت این است که بالروس سال 
1991 میــالدی و درســت در زمانی 

که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، 
استقالل خود را بدســت آورد و در این 
میان انتظار می رفت که به  یک کشور 
دموکراتیــک و چندصدایــی تبدیل 
شــود؛ اما موضوع این است که روسیه 
بعد از فروپاشی شــوروی و جدا شدن 
جمهوری های سابق از خاکش، سعی 
کرد تا با نفوذ در ساختار سیاسی، امنیتی 
و اقتصادی این کشــورهای نوظهور، 
دولت های آن را به نفع خود مهندسی 
و هدایت کند. بالروس هــم از این امر 
مســتثنی نیســت و به همین دلیل 
ششــمین انتخابات ریاست جمهوری 
این کشــور، چند روز پیــش در حالی 
برگزار شــد که الکســاندر لوکاشنکو 
که از ســال 1994 میالدی زمام امور 
این کشور را برعهده دارد، باز هم پیروز 
میدان اعالم شد. شــاید برای عده ای از 
تحلیلگران این امر عادی باشد اما آنچه در 
خیابان های مینسک اتفاق افتاده است، 
دقیقاً خالِف این ادعاها را ثابت می کند. 
توجه داشته باشید که تمامی انتخابات 
ریاست جمهوری قبلی در بالروس تقریباً 
از سوی ناظران بین المللی انتخابات رد 
شده اند و کمپین انتخاباتی امسال حتی 
با انتقادات جدی تری مواجه شد؛ چراکه 

شاهد رسوایی های پی در پی بودیم. 

 حذف مخالفان: مشت آهنین 
قبل از انتخابات!  

یکــی از رســوایی هایی که خیلی 
علنی اتفــاق افتاد، بازداشــت رقبای 
اصلی لوکاشــنکو بود. این اقدام ها در  
ســال های قبل خیلــی نگران کننده 
نشده بود، اما این بار سبب شد تا مردم 
برای اعتراض به سیاســت »مشــت 
آهنیِن لوکاشنکو« به خیابان ها بیایند. 
در نتیجه صدها تن از مــردم بالروس 
به خاطر بازداشــت ویکتــور باباریکو، 
بانکدار سابق که به عنوان رقیب اصلی 
لوکاشنکو تلقی می شد به اتهام اختالس 

و کالهبــرداری، راهپیمایی اعتراضی 
برگزار کردند. در ســوی دیگر اسوتالنا 
تیخانوفسکایا، نامزد اپوزیسیون بالروس 
هم تصمیم گرفت تا پس از بازداشــت 
سرگئی تیخانوفسکایا، همسرش که یک 
وبالگ نویس سرشناس است، به جای او 
در این انتخابات شرکت کند. نکته جالب 
که سال های گذشته اتفاق نیفتاده بود 
این است که اســوتالنا تیخانوفسکایا 
توانست یک راهپیمایی به راه بیندازد که 
حدود ۶۰ هزار تن در آن حضور داشتند 
و بزرگ ترین راهپیمایی در بالروس از 
سال 1991 میالدی به شمار رفت. در 
این راستا نیروهای اپوزیسیون، نتایج 
اعالم شده ناظر بر شمارش موقت آرای 
انتخابات ریاســت جمهوری بالروس 
را دور از واقعیــت می دانند. بر اســاس 
این نتایج موقت، الکساندر لوکاشنکو، 
رئیس جمهور کنونی این کشور موفق به 
کسب بیش از ۷9 درصد از آرا شده است 
و منابع دولتی اعــالم کردند که رقیب 
انتخاباتی او، سوتالنا تیخانووسکایا، بر 
اساس همان نتایج اعالم شده تنها موفق 
به کســب ۶،۸ درصد از آرا شده است. 
اعالم این نتایج باعث تجمع معترضان در 
مینسک، پایتخت بالروس و همچنین 
در برخی دیگر از شــهرهای این کشور 
شــد. خبرگزاری های بین المللی خبر 
از درگیری خشونت آمیز بین نیروهای 
امنیتی بــا معترضــان داده اند. گفته 
می شــود که در جریان این ناآرامی ها 
دست کم یک نفر کشته و بیش از 1۲۰ 
نفر دستگیر شده اند. از تعداد مجروحان 
هنوز آمار دقیقی منتشــر نشده است. 
طبق گــزارش خبرگزاری فرانســه، 
شاهدان گفتند که پلیس از گلوله های 
پالستیکی، نارنجک های بی حس کننده 
و گاز اشک آور اســتفاده می کرد اما در 
مقابــل تظاهرکنندگان با ســنگ و 
موانع دســت ســاز با نیروهای پلیس 
مقابله می کردند. در این بین ســوتالنا 
تیخانووسکایا، رهبر اپوزیسیون بالروس 
که برای تنظیم شــکایت درباره نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه 
به این کمیســیون رفته بود، بازداشت 
شد؛ اما کمیســیون مرکزی انتخابات 
بالروس بــه خبرگزاری اســپوتنیک 
گفت که این رقیــب انتخاباتی پس از 
تنظیم شکایت ساختمان کمیسیون 
را ترک کــرد. ســاعاتی بعد،وزیر امور 
خارجــه لیتوانی اعالم کــرد که رهبر 

اپوزیسیون بالروس در صحت و سالمت 
در »لیتوانی« اســت. گریختــن او به 
لیتوانی، باعث شــد تا موج جدیدی از 
انتقادها علیه لوکاشنکو به وجود بیاید. 
به عنــوان مثال وزیر خارجه روســیه 
در جریان نشســت مشترک با همتای 
آلمانی خود به بررســی اوضاع اخیر در 
بالروس پرداخت و از دولت مینســک 
خواست تا هر چه سریعتر خبرنگاران 
دستگیر شده در جریان اعتراضات در 
بالروس را آزاد کند. نه تنها آلمان بلکه 
پارلمان اروپا و بســیاری از کشورهای 
عضواتحادیه از جمله بلژیک، فرانســه 
و غیره انتخابات بالروس را زیر ســوال 
بردند. حتی دبیرکل ناتو هم نسبت به 
این نتایج اعالم نارضایتی کرد. از سوی 
دیگر در آمریکا هم »جو بایدن« نامزد 
انتخابات ریاســت جمهــوری ۲۰۲۰ 
آمریکا از حزب دموکــرات، به صورت 
واضح از معترضاِن بالروس حمایت کرد. 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
به تمامی طرف های مرتبط در بالروس 
تاکید کرد تا از اقداماتی که باعث تنش 
بیشــتر می شــود، اجتناب کرده و به 
دنبال مذاکره باشــند. این اعتراض ها 
در حالی رخ داد کــه والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه و همچنین 
شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین 
از انتخاب مجدد لوکاشــنکو استقبال 
کردند و تصدی دوباره ریاست جهوری 
را به او تبریک گفتند. بر هر ترتیب این 
روند نشان می دهد که جنگ اطالعاتی 
میان روسیه با کشورهای اروپایی و حتی 
ایاالت متحده از اوکرایــن به بالروس 
منتقل خواهد شد که مجادله در مورد 
ناتو هم بخشی از آن خواهد بود. جنگی 
که برای تضعیف قدرت پیرامونی مسکو 

کلید خورده است!

بازداشت بیش از 150 معترض در بالروس و گریختن رهبر اپوزیسیون به لیتوانی  

مینسک، قلعة وحشتِ لوکاشنکو 
روند تحوالت نشان می دهد 

که جنگ اطالعاتی میان 
روسیه با کشورهای اروپایی 

و حتی ایاالت متحده از 
اوکراین به بالروس منتقل 
خواهد شد که مجادله در 
مورد ناتو هم بخشی از آن 

خواهد بود؛ جنگی که برای 
تضعیف قدرت پیرامونی 
مسکو کلید خورده است!

یکی از رسوایی هایی که 
خیلی علنی اتفاق افتاد، 

بازداشت رقبای اصلی 
لوکاشنکو بود؛ چراکه این 
اقدامات در سال های قبل 
خیلی نگران کننده نشده 

بود، اما این بار سبب شد 
تا مردم برای اعتراض به 
سیاست »مشت آهنیِن 
لوکاشنکو« به خیابان ها 

بیایند

نماینده صندوق جمعیت ســازمان ملل در یمن اعالم کرد، 1۰ میلیون یمنی تنها یک گام با گرسنگی فاصله دارند. به 
گزارش ایسنا، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در یمن در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت: پس از پنج سال 
جنگ و درگیری در یمن، مردم در سراسر کشور از پایین ترین سطح سیستم ایمنی بدنی و حادترین سطح ضعف بدنی در 
جهان رنج می برند تا جایی که ۸۰ درصد آنها برای زنده ماندن به کمک های غذایی تکیه 
دارند. وی گفت، 1۰ میلیون یمنی تنها یک گام با گرسنگی فاصله دارند و یک چهارم 
هم از سوء تغذیه حاد رنج می برند. جنگ موجب فروپاشی تقریبا کامل تمامی بخش ها 
به ویژه بخش های بهداشتی در یمن گشته و همین مساله موجب شیوع هر چه بیشتر 
کرونا در این کشور شده است. گفته می شود تنها ۲۰ درصد سیستم بهداشتی به زنان 

و کودکان خدمات ارائه می دهد. 

با گذشت زمان نقش امارات در بحران های منطقه روشن تر می شود. به رغم اینکه نقش ابوظبی در حمایت از خلیفه حفتر و مجهز 
کردن ارتش ملی لیبی به سالح و نیروهایی از چاد، سوریه و سودان با همکاری هم پیمانش محمد حمدان دقلو )حمیدتی(، معاون 
رئیس شورای حاکمیتی سودان دیگر بر کسی پوشیده نیست اما اخیرا بخش دیگری از تحرکات امارات برای دستیابی به طالی 
جنوب لیبی با همدستی خلیفه حفتر آشکار شده است. روزنامه العربی الجدید نوشت: هفته 
گذشته نشستی میان مسئوالن ارشد اماراتی با صدام، پسر خلیفه حفتر، و عبدالرحمن 
الکیالنی، رئیس گردان صلح در منطقه الکفره در جنوب لیبی برگزار شد. این دیدار با هدف 
توافق سه جانبه برای انتقال مقادیر عظیمی از طالی استخراج شده از منطقه کوهستانی 
العوینات در مثلث مرزی لیبی، سودان و مصر به امارات و همچنین تامین امنیت افراد حاضر 

در اینعمالیت از جمله شخصیت های اماراتی برگزار شد.

تحرکات امارات برای غارت طالی جنوب لیبی با همدستی حفتر۱۰ میلیون یمنی در یک قدمی گرسنگی

به دنبال وقوع تیرانــدازی بیرون از کاخ ســفید، 
رئیس جمهــور آمریکا تنهــا لحظاتی پــس از آغاز 
کنفرانس مطبوعاتی خــود آن را ترک کرد. به گزارش 
نیویورک تایمز، دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا 
دوشــنبه در حالی که مشــغول پاســخ به ســواالت 
خبرنگاران بود این کنفرانــس را متوقف و به بیرون از 
اتاق کنفرانس هدایت شــد اما دقایقی بعد بازگشــت 
و به خبرنگاران گفــت ماموران ســرویس مخفی به 
یک مظنون شــلیک کرده و او را زخمــی کرده اند. او 
که عصــر دوشــنبه، 1۰ اوت، در حضــور خبرنگاران 
و در اتاق کنفرانس کاخ ســفید ســخن می گفت، به 
یک باره از ســوی یک افسر ســرویس مخفی متوقف 
شــد و در حالی که از محافظ خود می پرسید چه خبر 
شده؟ ســخنان خود را نیمه کاره رها کرد و به بیرون 
اتاق رفــت. رئیس جمهوری آمریکا پس از بازگشــت 

اعالم کرد اوضاع تحت کنترل ســرویس مخفی است 
که مســئولیت حفاظت از جان رئیــس جمهوری را 
بر عهده دارد. بــه گزارش بی بی ســی، ترامپ حدود 
9 دقیقه بعد به کنفرانس خبری بازگشــت و گفت تا 
آنجایی که من می دانم ماموران ســرویس مخفی یک 
 مظنون را که مسلح هم بوده هدف قرار داده اند. هویت 

این فرد هنوز نامشخص است. 

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه اعالم کرد 
وزارت بهداشت کشورش اولین واکسن کرونا در جهان 
را تأیید کرده است. به نوشته وبگاه راشا تودی، پوتین 
ضمن اعالم این خبر گفته که دختر او نیز این واکسن 
را تزریق کرده اســت. این واکســن که توسط مرکز 
تحقیقات ملی اپیدمولوژی و میکروبیولوژی »گامالیا« 
ساخته شده است، روز گذشته )سه شــنبه( از سوی 
وزارت بهداشت روسیه مورد تأیید قرار گرفت. پوتین 
همچنین ابــراز امیدواری کرده که روســیه به زودی 
تولید انبوه این واکســن را آغاز کنــد. رئیس جمهور 
روســیه همچنین گفته بعد از اینکــه دخترش این 
واکســن را تزریق کرد کمی دمای بدنش باال آمد اما 
این تب به ســرعت از بین رفت. وی در این باره گفت: 
یکی از دختران من از این واکسن استفاده کرد. به این 
معنی که او در این آزمایش مشــارکت کرد. وی بعد از 

واکسیناسیون اول دمای بدنش به 3۸ درجه رسید اما 
روز بعد تب او 3۷ درجه شد، همه این ماجرا همین بود. 
وزیر بهداشت روسیه پیش از این خبر داده بود که تست 
بالینی واکسن کرونای ســاخت مرکز تحقیقات ملی 
اپیدمولوژی و میکروبیولوژی گامالیا کامل شده است. 
این در حالیســت که رقابت برای کشف این واکسن، 

جریان دارد.

تیراندازی ترامپ را مجبور به ترک کنفرانس خبری کردپوتین از تأیید و ثبت اولین واکسن کرونا خبر داد

خبرخبر


