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با باال گرفتن خشونت ها در آمریکا صورت گرفت؛
 اعزام پلیس ایالتی اورگان 

به پورتلند 
با بــاال گرفتن مجدد درگیری ها در شــهر 
پورتلند آمریکا و کشته شدن یک تن به دنبال 
درگیری میان گروهی از حامیان رئیس جمهور 
آمریــکا و معترضان مخالف با نژادپرســتی و 
خشونت پلیس در این شهر؛ اعالم شد که پلیس 
ایالتــی اورگان به جهت کمک بــه مقام های 
محلی به شــهر پورتلند بازخواهد گشــت. به 
گزارش آسوشــیتدپرس، تحــوالت اخیر در 
شــهر پورتلند باعث باال گرفتن جدال لفظی 
بین دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا 
و تد ویلر، شــهردار دموکرات این شهر بر سر 
اینکه چه کســی مقصر خشونت هاست، شده 
اســت. دونالد ترامپ اخیراً تــد ویلر را احمق 
خوانده و او را مقصر بازگشــت آشوب به شهر 
پورتلند معرفی کرد. شهردار عصبانی این شهر 
نیز متقاباًل به رئیس جمهــوری آمریکا حمله 
کرده و در برابر دوربین های تلویزیونی شخصا 
او را مخاطب حمالتش قرار داد. ویلر یکشنبه 
در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: این شیوه 
کالسیک ترامپ است. آقای رئیس جمهور اگر 
که تصاویر را می بینید شــما چطور می توانید 
فکر کنید اظهارنظری شــبیه به این می تواند 
کمک کننده باشــد؟ این یک موضع تهاجمی 
است نه موضعی بر مبنای شراکت و همکاری. 
من مطمئناً دستم را برای همکاری دراز کرده 
و به شیوه شــراکت و همکاری اعتقاد دارم، در 
حالی که پیشتر گفتم شما باید به سهم خودتان 
عمل کنید و من نیز باید به ســهم خودم عمل 
کنم و سپس هر دوی ما باید پاسخگو باشیم. او 
خاطرنشان کرد: بیایید با هم همکاری کنیم. 
چرا برای یک تغییر تــالش نکنیم؟ کنفرانس 
خبری تد ویلر پس از ۲۴ ســاعت پر آشوب در 
شــهر پورتلند برگزار شد؛ آشوب هایی که بعد 
از آن باال گرفتند که یک کاروان متشــکل از 
صدها خودروی حامل حامیان دونالد ترامپ 
وارد این شهر شده و با معترضان مخالفشان رو 
در رو شدند. ســپس در ادامه، درگیری ها بین 
این دو گروه باال گرفت و حدود ۱۵ دقیقه بعد از 
اینکه کاروان حامیان ترامپ این شهر را ترک 
کرد، یک حامی گروه راستگرای پاتریوت پریر 
هدف اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شد. بعد 
از کشته شدن این فرد، دونالد ترامپ در توئیتی 

از او نام برده و به او ادای احترام کرد.

مشــخص نیســت که آیا این تیراندازی 
ارتباطی با درگیری ها در پورتلند داشته است 
یا خیر. از زمــان باال گرفتــن اعتراضات ضد 
نژادپرستی از سوی جنبش »جان سیاه پوستان 
مهم است« در واکنش به قتل جورج فلوید به 
دســت پلیس آمریکا تاکنون، شــهر پورتلند 
شــاهد تظاهــرات و اعتراضات شــبانه علیه 
نژادپرســتی بوده اســت. اخیراً کیت براون، 
فرمانــدار اورگان جزئیــات طرحــی را برای 
رسیدگی به خشونت ها در شــهر پورتلند در 
ضمن رعایت آزادی بیان منتشــر کرد. طبق 
این طرح، دفتر دادســتان منطقه ای در حوزه 
مولتنومه که شــهر پورتلند زیر مجموعه آن 
اســت، عامالن جرایم جــدی را  تحت پیگرد 
قرار خواهد داد و دفتر کالنتر این شــهر نیز با 
دیگر ســازمان ها برای دستگیر کردن افرادی 
که مرتکب رفتارهای خشونت آمیز می شوند 
و اطمینان حاصل کــردن از وجود زندان های 
کافی برای آنها همکاری خواهد کرد. همچنین 
براون گفت، پلیس ایالت اورگان به پورتلند باز 
خواهد گشــت تا به پلیس محلی در این شهر 
کمک کند و همچنیــن از آژانس های امنیتی 
حوزه های نزدیک نیز درخواســت خواهد شد 
تا کمک کنند. او در بیانیه ای عنوان کرد: همه 
ما به عنوان مقام های منتخب و رهبران جوامع 
باید نزد یکدیگــر بیاییم تا چرخه خشــونت 
را متوقــف کنیم. مقام هــای پورتلند از مردم 
خواستند برای کاستن از تنش ها از مرکز این 
شــهر دور بمانند. ترامپ هم یکشنبه تالش 
کرد تا حامیانــش را در پی وقــوع تیراندازی 
تشویق به رفتن مجدد به پورتلند کند! او بعد از 
تیراندازی، ویدیویی از حامیانش را در حالی که 
با خودروهایشان به سمت پورتلند می رفتند، 
منتشــر کرده و حاضــران در ایــن کاروان را 

»میهن پرستان بزرگ« توصیف کرد.

جهاننما

 شماره   601 /          سه شنبه 11 شهریور   1399  /   12 محرم 1442  /  1 سپتامبر   2020

فرشاد گلزاری

 ) دوشــنبه ( گذشــته  ز  و ر  
پارلمــان لبنان بــرای تعیین نامزد 
نخست وزیری این کشــور تشکیل 
جلســه داد و قرار بر این شــد تا در 
مــورد جایگزین »حســان دیاب« 

تصمیم گیری شود. 
کمی قبل از تشکیل این جلسه، 
منابعی در ساختار قدرت لبنان اعالم 
کردند که »مصطفی ادیب« به عنوان 
نامزد تصدی پســت نخست وزیری 
توســط جریان المســتقبل معرفی 
شــده اســت. دقایقی بعد هم منابع 
خبری این موضــوع را تایید و اعالم 
کردند که این گزینه با موافقت احزاب 
سیاسی و از جمله حزب اهلل و جنبش 
امل همــراه اســت. در همین حال، 
ســعد حریری، نجیب میقاتی، تمام 
سالم و فؤاد السنیوره، نخست وزیران 
اســبق لبنان در بیانیه ای مشترک 
پس از انجام یک نشســت که توسط 
الســنیوره قرائت شــد در این باره 
اظهار کردند که جریان المستقبل، 
مصطفی ادیــب را نامزد تشــکیل 
دولت کرده است. السنیوره گفت که 
نخست وزیران اسبق لبنان امیدوارند 
که مصطفی ادیب با بیشترین آرای 

فراکســیون های پارلمانی مکلف به 
تشکیل دولت شود. در همین راستا، 
رهبران جامعه اهل سنت لبنان هم 
اعــالم کردند که با نخســت وزیری 
مصطفی ادیب موافق هســتند. در 
مقابــِل موافقت هایی که بــا ادیب 
صورت گرفته بــود، مخالفت هایی 
هم نمایان شد. به گونه ای که اعضای 
فراکســیون »جمهوری قدرتمند« 
)الجمهوریه القویه( در پارلمان لبنان 
نیز شامگاه یکشنبه، نشست شبانه ای 
به ریاست ســمیر جعجع در مقر این 
فراکســیون برگزار کردند. بر اساس 
گزارش های منتشر شده، این نشست 
حدود چهار ســاعت طول کشید و 
اعضــای این فراکســیون در نهایت 
تصمیم به حضــور در گفت وگوهای 
پارلمانی و تعیین »نواف ســالم« به 
عنوان نامزد نخست وزیری گرفتند. 

تمام ایــن اتفاق هــا در حالی رخ 
داد که بر اساس قرار قبلی، »امانوئل 
مکرون«، رئیس جمهوری فرانســه 
قرار اســت ۱۱ شــهریور ماه برای 
پیگیری اصالحــات ابالغی به دولت 
لبنــان وارد بیــروت پایتخت لبنان 
شود؛ ولی چند ساعت پس از برگزاری 
نشســت پارلمانی در لبنان، یکباره 
منابع خبری اعالم کردند که مصطفی 
ادیب مامور تشکیل کابینه لبنان شد. 
بر اساس آنچه که توسط رسانه های 

لبنان اعــالم کردند، او بــا ۹۰ رای 
موافق، مامور تشکیل کابینه جدید 
لبنان شــد. پس از انتخاب ادیب به 
عنوان مسئول تشکیل کابینه لبنان، 
بسیاری از شــخصیت های سیاسی 
این کشــور مانند ســعد الحریری، 
محمــد رعــد )رئیس فراکســیون 
وفاداری به مقاومت(، تمام سالم )از 
نخست وزیران پیشین لبنان(، جبران 
باسیل )رئیس جریان آزاد ملی لبنان( 
و تعداد زیادی از نمایندگان احزاب 
لبنان از انتخاب او ابراز خرســندی 
کردند و به صورت غیرمســتقیم به 
او گوشزد کردند که باید تمام توانش 
را برای بیرون آوردن لبنان از باتالق 

اقتصادی - سیاسی به کار ببندد. 
مصطفی ادیب کیست؟

شاید مصطفی ادیب برای بسیاری 
از مخاطبــان و حتی پژوهشــگران 
مسائل لبنان ناآشنا باشد، اما کسانی 
که تحــوالت منطقــه و به خصوص 
لبنان را از سال های گذشته تاکنون 
زیرنظر دارند، به یاد می آورند که او در 
زمان نخســت وزیری نجیب میقاتی 
که از ســال ۲۰۱۱ تــا ۲۰۱۴ ادامه 
داشت، به عنوان مشاور وی مشغول 

به کار بود. 
اطالعات تکمیلی در مورد ادیب 
این است که او ۴۸ سال دارد و موفق 
به اخذ مدرک دکترای حقوق و علوم 

سیاسی شــده و پس از آن مدتی در 
دانشــگاه های لبنان و فرانســه به 
تدریس مشــغول بوده اســت. او از 
سال ۲۰۱۳ میالدی به عنوان سفیر 
لبنان در آلمان مشغول به کار بوده و 
به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران 
او را یکی از گزینه های پرنفوذ بیروت 

در برلین می دانند. 
جالب اینجاست که بدانید مامور 
تشــکیل کابینه جدید لبنان، دارای 
شناسنامه فرانسوی است. همسرش 
هم فرانسوی االصل است و پدر زنش 
ارتباط تنگاتنگی بــا کاخ الیزه دارد. 
همین مساله به خوبی نشان می دهد 
که او را باید گزینه پاریس دانست؛ تا 
جایی که گفته شده فرانسوی ها از ۱۰ 
روز پیش با وی برای نخست وزیری 
تماس داشــته اند و تمایــل او برای 

تصدی این عنواِن مهــم را آزمایش 
کرده بودند. بسیاری از تحلیلگران یا 
کسانی که او را می شناسند معتقدند 
که مصطفی ادیب همانند حریری یا 
سایر شــخصیت های سیاسی لبنان 
مانند سمیر جعجع یا ولید جنبالط، 
یک گزینة عصبــی یا جنجال آفرین 
نیســت و خیلی ها شــخصیت او را 
همانند حســان دیاب، نخست وزیر 
مســتعفی لبنان، آرام و بی ســر و 
صدا می دانند. با گذر از این مســائل، 
سوال بسیار مهمی که در این راستا 
باید مطرح می شود این است که آیا 
این گزینة بســیار آرام و تاحدودی 
ناشــناخته، می تواند لبنانی که پس 
از انفجار بیروت با خاک یکســان و 
وارد دور جدیدی از مشکالت شده را 

به سالمت از این بحران عبور دهد؟
هر چه پاریس بگوید، شرط است!    
اینکه آیا مصطفی ادیب می تواند 
برای لبنان گام موثر و مفیدی بردارد 
موضوعی اســت که به نظر می رسد 
حضور او در ساختار اجرایی لبنان با 
یک سری از تغییرات اساسی همراه 
خواهد شــد. نمونه بارِز درخواست 
برای اجــرای اصالحــات را باید در 
ســخنان اخیر رئیس جمهور لبنان 
جســت وجو کرد. میشــل عون در 
سخنانی به مناسبت صدمین سالروز 
اعالم تاسیس کشــور لبنان خطاب 
به مردم و مسئوالن این کشور گفته 
که امســال با بحران های بی سابقه و 
فجایعی همراه شــد که مجالی برای 
شــادی نگذاشــت اما امید به تغییر 

واقعی داریم. 
او در خالل ســخنان خود اعالم 
کرد که بایــد بازنگــری صادقانه و 
صریحی در ســاختار سیاســی این 
کشور داشته باشیم. میشل عون در 
ســخنان خود به صراحت اعالم کرد 
که نظام طایفــه ای مبتنی بر حقوق 
طوایف و سهمیه بندی برای سال ها 
پیش بود، امــا اکنــون مانع جدی 
در مقابل هرگونه تحول به حســاب 
می آید! این سخنان رئیس جمهوری 
لبنان حاال به صورت شــفاف نشان 
می دهد که منظــور از اصالحاتی که 
مدنظر مکرون و پاریس بوده چیست. 
شک نکنید که میشل عون به خوبی 
می دانسته که ادیب، مامور تشکیل 
کابینه لبنان می شود و به این طریق 

با پیش کشــیدن طــرح اصالحات 
ساختاری در لبنان به دنبال آن است 
تا بتواند جاده را برای شروع به کاِر او 
صاف کند. در این بیــن پاریس و در 
راس آن مکرون که چند هفته پیش 
پس از انفجار بیــروت به لبنان آمده 
بود، به دنبال آن بود تا با اعمال فشار 
بر مقامات لبنان، مصطفی ادیب را به 
عنوان هدایت کننده لبنان بر صندلی 
نخست وزیری بنشاند که روز گذشته 

موفق به این کار شد. 
اینکه عالوه بر چهار نخست وزیر 
پیشین لبنان، حزب اهلل و جنبش امل 
هم با انتخاب مصطفی ادیب موافق 
هستند می تواند امیدهای زیادی را 
به وجود بیاورد اما سوابق وی گویای 
آن نیســت که بتوانــد بحران های 
سیاسی و اقتصادی این کشور را )به 
خصوص بعد از انفجار بیروت( اداره 
کند. نکته مهمتر این است که تشکیل 
کابینه برای او و در شــرایط کنونی 
بسیار سخت خواهد بود؛ به گونه ای 
که گمان می رود اگر ادیب نتواند در 
مقابل ســهم خواهی ها دوام بیاورد و 
کابینه را تشــکیل دهد، احتماالً از 
ادامه کار منصرف می شود و همه چیز 

به نقطه اول می رسد. 
در این میان بایــد توجه کرد که 
مواضــع پاریــس و هم پیمانان آن 
مانند آلمان کاماًل مشــخص اســت 
و بدون تردید ایــن گزینه تل آویو را 
تحریــک نمی کند؛ چراکــه به نظر 
می رسد فرانســه و اســرائیل برای 
انتخاب مصطفی ادیــب اختالفی با 
هم ندارند، اما نکته اصلی اینجاست 
که باید دید آمریکایی ها چه شرایط 
و خواســته هایی را به خصوص برای 
دور شدن کابینه »مصطفی ادیب« 

از حزب اهلل در سر دارند. 

با 90 رای موافق، »مصطفی ادیب« مامور تشکیل کابینه لبنان شد

گزینة پاریس در بیروت!
به نظر می رسد فرانسه 
و اسرائیل برای انتخاب 
مصطفی ادیب اختالفی 
با هم ندارند، اما باید دید 

آمریکایی ها چه شرایط و 
خواسته هایی را به خصوص 

برای دور شدن کابینه 
جدید لبنان از حزب اهلل در 

سر دارند 

 میشل عون در سخنان 
خود به صراحت اعالم 
کرد که نظام طایفه ای 

مبتنی بر حقوق طوایف و 
سهمیه بندی برای سال ها 

پیش بود، اما اکنون مانع 
جدی در مقابل هرگونه 
تحول و ترقی به حساب 

می آید

خبرگزاری دولتی بالروس بلتا روز گذشته )دوشنبه( به نقل از الکساندر لوکاشنکو گزارش داد، پیش نویس قانون اساسی تجدید 
شده برای رایزنی های عمومی و یک رفراندوم تقدیم خواهد شد. به گزارش ایسنا، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بالروس 
گفت: بدین ترتیب، این پیش نویس از تمام جنبه ها مورد ارزیابی قرار می گیرد و سپس مردم می توانند بگویند که چه چیزی را 
می پسندند، چه چیزی را نمی پسندند و افکارشان بیان می شــود. در همین حال گیتاناس نوسدا، رئیس جمهوری لیتوانی به 
خبرنگاران گفت، لیتوانی، لتونی و استونی عصر روز گذشته )دوشنبه( ممنوعیت مسافرتی 
برای حدود ۳۰ مقام  بالروسی از جمله رئیس جمهوری بالروس را اعالم کرده اند. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، او گفت، این فهرســت اولین گام است و ممکن است در آینده نزدیک 
گسترش پیدا کند. پیشتر لیتوانی از قصد خود برای تحریم مقام های بالروسی که از دید آن 

مسئول نقض انتخابات و خشونت علیه معترضان این کشور هستند، خبر داد. 

نظرسنجی های رسانه ای هم زمان با آغاز رقابت بر سر جانشینی شینزو آبه بعد از استعفای ناگهانی او از سمت نخست وزیری 
در هفته گذشــته، حاکی از آن است که »شیگرو ایشیبا« وزیر دفاع ســابق ژاپن محبوب ترین گزینه در بین عموم برای سمت 
نخست وزیری است. به گزارش رویترز، ایشیبا، منتقد صریح آبه، ممکن است در صورت اعالم نامزد شدن خود، با جدال فزاینده ای 
روبه رو شود، چراکه بنا بر گزارش رسانه های محلی، »یوشیدا سوگا«، دبیر کابینه ژاپن قرار است پشتیبانی چندین جناح اصلی 
حزب لیبرال دموکراتیک حاکم را بر عهده گیرد. ژاپن رهبر خود را با رأی مستقیم مردمی 
انتخاب نمی کند. تحت سیستم سیاسی پارلمانی، قانون گذاران نخست وزیری را انتخاب 
می کنند که معموالً رهبر حزب حاکم است. براساس نظرسنجی آخرهفته کیودو نیوز، 
ایشیبا حدود ۳۴ درصد حمایت عمومی را داراست، که این مقدار بیش از دو برابر ۱۴ درصد 

شوگا به حساب می آید که او نیز دومین گزینه با بیشترین محبوبیت است. 

وزیر دفاع سابق ژاپن؛ گزینه محتمل برای نخست وزیریلوکاشنکو: پیش نویس قانون اساسی جدید را به رفراندوم می گذارم

رئیس جمهــوری ترکیــه به آتــن و پاریــس درباره 
تالش هایشــان در متوقف کردن آنکارا از ادامه تحقیقات 
اکتشافی در دریای مدیترانه شرقی هشدار داد. به گزارش 
اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
تاکید کرد که آنــکارا در دفاع از منافع ملــی خود هزینه 
می دهد و ادامه داد، مردم در یونان و فرانسه آماده پرداخت 
هزینه های گزاف اقدامات دولت هایشــان نیستند. رئیس 
جمهوری ترکیه افزود: ســوال و مســاله اصلی این است؛ 
آیا آنهایی که در مدیترانه شــرقی با مــا مقابله می کنند و 
همسایگانشان، هزینه های مشــابهی پرداخت می کنند؟ 
آیا یونانی هــا می توانند آنچه را که ممکن اســت حاکمان 
جاه طلب و ناکارآمدشــان بر آنها تحمیل کنند،  بپذیرند؟ 
آیا فرانسوی ها از هزینه ای که باید بابت اقدامات حاکمان 
ناکارآمد خود بپردازند، اطالع دارنــد؟ اردوغان گفت که 
می توان شجاعت آنکارا را آزمایش کرد. وی افزود، تهدیدها 

علیه منافع و حقوق کشور ترکیه در مدیترانه و دریای اژه از 
نگرانی های اصلی آنکاراست. این منافع که رئیس جمهوری 
ترکیه از آن سخن به میان آورده، برنامه های این کشور در 
نزدیکی آب های ساحلی قبرس است که در آنها به اکتشاف 
نفت و گاز می پردازد. آنکارا اخیرا یک کشتی اکتشافی به نام 
اوروچ رئیس را به منطقه اعزام کرده که به تحقیق در آب های 

این منطقه بپردازد. 

هیات اسرائیلی به ریاســت وزیر امنیت داخلی این 
رژیم و هیات آمریکایی از مشــاوران دونالد ترامپ روز 
گذشته )دوشنبه( وارد ابوظبی شدند. به گزارش اسکای 
نیوز، این هیات به ریاســت مئیر بن شبات، وزیر امنیت 
داخلی رژیم صهیونیستی و با حضور جارد کوشنر، داماد 
و مشاور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همچنین 
رابرت اوبراین، مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید جهت 
رایزنی برای مقدمه چینی امضای توافق رســمی صلح 
میان امارات و اسرائیل وارد ابوظبی شدند. سفر این هیات 
به ابوظبی با نخســتین پرواز تجاری مستقیم میان تل 
آویو و ابوظبی از شرکت هواپیمایی »ال عال« اسرائیل و 
از طریق حریم هوایی عربستان صورت می گیرد و روی 
بدنه هواپیمای مذکور کلمه صلح به سه زبان انگلیسی، 
عربی و عبری به چشــم میخورد. در این راستا روزنامه 
اماراتی البیان نوشــت که ظهر روز گذشته )دوشنبه( 

انفجــاری در داخل یکی از رســتوران های ابوظبی رخ 
داد که باعث زخمی شدن شــماری از کارکنان آن شد. 
این انفجار در یکی از شعبه های رستوران کی.اف.سی 
شهر ابوظبی رخ داده که گفته می شــود این شعبه در 
نزدیکی فرودگاه بین المللی ابوظبی قرار دارد. انفجار در 
آستانه فرود هواپیمای اسرائیل در این فرودگاه به وقوع 

پیوسته است.

هشدار اردوغان به یونان و فرانسه!سفر هیات اسرائیلی -آمریکایی به ابوظبی با اولین پرواز مستقیم 
خبرخبر


