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از اواخــر مهــر ماه ســال جاری 
شاهد رد و بدل شــدن اظهارات تند 
و ســتیزه جویانه میان اتحادیه اروپا و 
مقامات بالروس هســتیم. این روند 
به حدی افزایش پیــدا کرد که حدود 
سه هفته پیش هایکو ماس، وزیر امور 
خارجه آلمان در جمع خبرنگاران در 
لوکزامبورگ صریحا اعــالم کرد که 
الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری 
بالروس، چیزی کمتر از رئیس یک باند 
قاچاق دولتی نیست و باید با او مقابله 
کرد. این ســخنان وزیر خارجه آلمان 
به خوبی نشان می دهد که روابط میان 
بالروس و اتحادیه اروپا نه تنها روزهای 
خوبی را سپری نمی کند، بلکه هر روز 
بر وخامت اوضاع افزوده می شــود؛ اما 
سوالی که در شــرایط کنونی مطرح 
می شود این است که چرا  روابط میان 
مینسک و بروکسل تا به این حد وخیم 
شده است؟ واقعیت این است که ریشه 

این منازعات را باید در رویدادهای پس 
از انتخابات ریاســت جمهوری اخیر 
دانست. زمانی که الکساندر لوکاشنکو، 
رئیس جمهــوری این کشــور اعالم 
کرد که در انتخابات پیروز شده، تمام 
مخالفان او به خیابان های مینســک 
و سایر شــهرهای بالروس ریختند و 
ماه ها با پیــروزی او مخالفت کردند. 
سوتالنا تیخانووسکایا، رهبر اپوزیسیون 
بالروس هم این روند اعتراضی را تقویت 
و راهبری کرد و در نهایــت اوضاع به 
حدی وخیم شد که او مجبور به خروج 
از کشور و اخذ پناهندگی در لیتوانی 
شد. خروج تیخانووســکایا در ظاهر 
اگرچه هیچ تاثیری در روند اعتراضات 
علیه دولت بالروس نداشــت، اما در 
باطن اوضاع به حــدی بهم ریخت که 
دولت بالروس به نیرهای امنیتی خود 
دستور داد که پس از برگزاری هر تجمع 
اعتراضی به هیچکــس رحم نکنند و 
از پیر تا جوان را بازداشــت کنند. این 
اقدام تا جایی پیــش رفت که اتحادیه 
اروپا بارها و بارها در مورد این تنش ها و 
سرکوب های سازمان یافته در بالروس 

هشــدار داد اما لوکاشــنکو این روند 
را متوقف نکرد و حتی بــه وخامت و 
غلظت آن افزود. در ایــن میان آنچه 
نباید از قلم بیفتد این است که تعویض 
قدرت در ایاالت متحــده و ورود جو 
بایدن به کاخ سفید یکی از موضوعاتی 
است که باعث شد هجمه بر بالروس 
افزایش پیدا کند. تیم دموکرات های 
آمریکا علناً از زمان به روی کار آمدنشان 
در واشــنگتن تا به امروز بارها و بارها 
لوکاشنکو را مورد تهدید سیاسی قرار 
دادند و حتی بیشــترین تحریم ها را 
علیه او و کشــورش به کار گرفتند. در 
این میان اما لوکاشنکو از حربه ای دیگر 
استفاده کرد. او که می دانست نمی تواند 
با آمریکا به مقابله بپردازد، سناریویی 
را پیاده ســازی کرد که حــاال نه تنها 
صدای لهستان )به عنوان همسایه غربی 
بالروس( را درآورده، بلکه سایر اعضای 
اتحادیه اروپا به خصوص آلمانی ها را 
هم به تکاپو انداخته است. لوکاشنکو 
همانگونه که مقامات آلمانی می گویند، 
از خطوط هوایی بــالروس برای پرواز 
مهاجران به آلمان و دیگر کشورهای 

اروپایی اســتفاده می کند و بر اساس 
اسنادی که از سوی برلین منتشر شده، 
او در حال قاچاق مهاجــران در ازای 
دریافت مبالغ هنگفت است. به گفته 
وزیر خارجه آلمــان، اتحادیه اروپا در 
حال حاضر خطوط هوایی بالروس را 
از پرواز در حریم هوایــی خود یا فرود 
در فرودگاه هایش منع کرده اســت و 
این بدان معناســت که برلین و سایر 

کشــورهای اروپایی متوجه شده اند 
که بالروس در حال قاچاق مهاجران 
به خاک آنها اســت. اما در این میان با 
بسته شدن حریم هوایی اروپا به روی 
بــالروس، لوکاشــنکو و یارانش آرام 
نشستند و سناریوی دیگر را رقم زدند. 

بازی روسیه با کارت مینسک!
اعمال تحریم های اتحادیه اروپا علیه 
بالروس به نوعی باعث شد تا لوکاشنکو 
مهاجران را از طریق مرز زمینی روانه 
لهستان و سپس سایر نقاط اروپا کند. 
در همین رابطه وزیر دفاع لهســتان 
چندی پیش اعالم کــرد که با افزایش 
مهاجرت، اقدامات امنیتی لهســتان 
تشدید شــده و در حال حاضر شش 
هزار سرباز لهســتانی از مرزهای این 
کشور با بالروس محافظت می کنند. 
او در توئیتی نوشــت: »تقریباً شــش 
هزار ســرباز از لشــکرهای ۱۶، ۱۸ و 
۱۲ در مرز لهستان و بالروس در حال 
خدمت هستند و این سربازان جدید، 
با محافظت از مرزهای این کشــور و 
جلوگیری از عبور غیرقانونی از آن، به 
کمک گارد مرزی می روند«. این آرایش 
نظامی نشان می دهد که اوضاع در مرز 
مشترک بالروس و لهســتان خیلی 
بحرانی اســت؛ به گونــه ای که گارد 
مرزی لهســتان اعالم کرد که تنها در 
یک روز ۶۱۲ مورد تــالش برای عبور 
غیرقانونی از مرزها را ثبت کرده است. 
از سوی دیگر پارلمان لهستان قانونی 
را به تصویب رسانده است که به گفته 
مدافعان حقوق بشــر، هدف آن پس 
راندن مهاجران از مرزهای این کشور 
است؛ اقدامی که با تعهدات این کشور 
بر اســاس قوانین بین المللی در تضاد 
است. ماتئوس موراویکی، نخست وزیر 
لهستان هم که متحد غرب به حساب 
می آید، از اتحادیه اروپا درخواســت 
کرده که جلوی سفر مهاجران و پرواز 
هواپیمایی بــالروس از خاورمیانه به 
مینســک را بگیرند چراکه این کشور 
در حال انتقال مهاجــران برای فراری 
دادن آنها به مرزهای لهستان و سپس 
اروپا است. روز گذشــته )جمعه( هم 
گروهی متشکل از آمریکا و کشورهای 
اروپایی عضو شــورای امنیت سازمان 
ملل، همزمان با تشدید تنش ها در مرز 

بالروس- لهستان، مینسک را به دلیل 
آنچه آنرا استفاده ابزاری خودخواهانه از 
مهاجران نامید، محکوم کرد. اما نکته ای 
که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد 
و بدون شک ستون فقرات این پرونده 
به حساب می آید، نقش روسیه در این 
تنش و دمیدم بر آتش این بحران است. 
توجه داشته باشــید که اخیراً ایاالت 
متحده و اروپایی ها اعالم کرده اند که 
به دنبال تایید عضویت اوکراین در ناتو 
هستند و همین موضوع باعث عصبانیت 
پوتین و روسیه شده است. کرملین بر 
این عقیده است که اگر غربی ها در حال 
تهدیِد خارِج نزدیک مســکو هستند، 
آنها هم باید هزینه های مربوط به خود 
را پرداخت کنند. به همین دلیلی است 
که قبل از شــروع نزاع میان بالروس و 
لهستان، شاهد آن بودیم که پوتین و 
لوکاشــنکو فرمانی را امضا کردند که 
به موجــب آن برنامه دولــت اتحادیه 
روسیه - بالروس و همچنین »دکترین 
نظامی دولت اتحادیه« تصویب شــد 
که این دکتریــن را باید نوعی حمایت 
روسیه از بالروس در قبال تحریم های 
غرب دانست. در همین راستا می بینیم 
که رئیس جمهوری بــالروس پس از 
انعقاد این قرارداد با حمله سیاسی به 
اروپایی ها آنها را تهدید می کند که در 
صورت عدم عقب نشــینی از مواضع 
خود، لوله های صادرات گاز به قاره سبز 
را مسدود خواهد کرد. این جدال همان 
تسویه حساِب روس ها با غرب است اما 
این تالفی جویی با اهرم پناهجویان و 
کســانی که در دنیا حتی یک سقف بر 

سرشان نیست، صورت گرفته است.

نزاع بالروس و اتحادیه اروپا بر سر مهاجران به تهدید قطع گاز کشیده شد؛

تالفی جویی با اهرم پناهجویان
بالروس از خطوط هوایی 
خود برای پرواز مهاجران 

به آلمان و دیگر کشورهای 
اروپایی استفاده می کند 
و بر اساس اسنادی که از 

سوی برلین منتشر شده، 
لوکاشنکو در حال قاچاق 
مهاجران در ازای دریافت 

مبالغ هنگفت است

رئیس جمهوری بالروس 
پس از انعقاد دکترین 

اتحاد، با حمله سیاسی به 
اروپایی ها آنها را تهدید 
کرد که در صورت عدم 

عقب نشینی از مواضع خود، 
لوله های صادرات گاز به 

قاره سبز را مسدود خواهد 
کرد و همین ما را به یاد 

تش روسیه با اروپا بر سر 
اوکراین می اندازد 

انفجاری در هنگام نماز جمعه در مســجدی در ننگرهار در شرق افغانستان دســتکم ۳ کشته و ۱۵ زخمی 
بر جا گذاشــت. به گزارش طلوع نیوز، این انفجار در ولســوالی اســپین غر والیت ننگرهار رخ داده است. هنوز 
هیچ گروهی مســئولیت این انفجار را برعهده نگرفته اســت. اما از زمان روی کار آمدن طالبان، گروه موسوم 
به دولت اســالمی یا داعش در این بخش کشور فعال بوده است. یک ســخنگوی طالبان به خبرگزاری فرانسه 
تایید کرد که انفجار در زمان نماز جمعه در داخل مســجد رخ داده اســت. او 
همچنین تایید کرد که براثر انفجار شــماری کشــته و زخمی  شــده اند. یک 
پزشک در بیمارستان محلی نیز به خبرگزاری فرانســه گفت که تاکنون سه 
کشته و ۱۵ تن زخمی شدند. بســیاری از شهروندان ننگرهار معتقدند که این 
 انفجار توسط داعش انجام شــده و طالبان هم فعاًل توان برخورد با این جریان

 را ندارد.

فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق می گوید تاکنون دلیل محکمه پسند و قابل قبولی مبنی بر تقلب در 
انتخابات به دست نیامده و بررســی و تحقیقات درباره پرونده قتل معترضان و سوء قصد به منزل مصطفی الکاظمی 
ادامه  دارد. فائق زیدان ادامه داد که هیــات قضایی در انتظار پایان فعالیت های کمیته تحقیقات در قضیه کشــتار 
تظاهرات کنندگان منطقه سبز بغداد است. رئیس شورای عالی قضائی عراق تاکید کرد که عهده دار شدن هر جایگاهی 
خارج از فعالیت های قضائی را رد می کند. رئیس شــورای عالی قضائی عراق در 
صحبت هایی جداگانه، خطاب به تمام جناح های سیاسی کشورش گفت که قصد 
ندارد در مرحله پیش رو مسئولیت نخســت وزیری عراق را بر عهده بگیرد. وی 
همچنین تاکید کرده که دستگاه قضائی عراق هیچ نقشی در تشکیل دولت آینده 
این کشور نخواهد داشت. زیدان افزود: برنامه ها و طرح های مختلفی برای توسعه 

و پیشرفت دستگاه قضای کشور در نظر گرفته شده است.

شورای قضایی عراق: دلیلی برای اثبات تقلب در انتخابات وجود نداردانفجار در مسجد ننگرهار 3 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت

وزیر اطالع رســانی لبنان در ســخنانی پس از 
دیدار با رئیس پارلمان کشــورش درخواســت ها 
برای برکناری وی از سمتش به دنبال بحران شکل 
گرفت در روابط بیروت و اعضای شــورای همکاری 
خلیج فارس را نوعی باج خواهــی خواند. به گزارش 
روســیاالیوم، جورج قرداحی، وزیر اطالع رســانی 
لبنان در ســخنانی پس از دیدار با نبیه بری، رئیس 
پارلمان کشورش اظهار کرد: بری یک مرجع بزرگ 
ملی است، افتخار مالقات با ایشان و شنیدن نظرات 
ایشــان را درباره مســائل مختلف داشتم، این همه 
صحبت های ما بود و موضوع استعفای من از دولت را 
مطرح نکردیم. وی با اشاره به بحران شکل گرفته در 
روابط بیروت و اعضای شورای همکاری خلیج فارس 
و در رأس آنها عربستان سعودی گفت: اینگونه نشان 
داده شــد که پرونده جورج قرداحی مشکل اصلی 
لبنان است و همه مشکالت اصلی را فراموش کردند. 

قرداحی درباره درخواســت ها برای استعفای خود 
گفت: افکار دودسته است و در کشور دو نظر وجود 
دارد. گروهی موافق اســتعفا هســتند و گروه دیگر 
با ابعاد بســیار بزرگ تر با من همبستگی می کنند؛ 
چراکه این نشانه عزت و پایبندی به حاکمیت کشور 
است. قرداحی گفت: در صورت تحقق ضمانت هایی 
که از اسقف مارونی های لبنان دریافت کرده ام، من 

حاضر به استعفا هستم. 

وزیرخارجه آمریکا، هفته آینده اولین ســفر خود 
را به عنوان دیپلمات ارشد این کشور، به آفریقا انجام 
خواهد داد. به گــزارش هیل، وزارت امــور خارجه 
آمریکا در بیانیــه ای اعالم کرد کــه آنتونی بلینکن، 
وزیرخارجه این کشــور بین ۱۵ تا ۲۰ نوامبر، از کنیا، 
نیجریه و ســنگال بازدید خواهد کرد. این وزارتخانه 
گفت که بلینکن در این سفر همکاری آمریکا و آفریقا 
را در اولویت های مشترک جهانی مانند پایان دادن به 
همه گیری کرونا، مبارزه بــا تغییرات اقلیمی، احیای 
دموکراســی و پیشــبرد صلح و امنیت پیش خواهد 
برد. بلینکن سفر خود را در نایروبی، پایتخت کنیا و با 
دیدار با اوهورو کنیاتا، رئیس جمهور این کشور آغاز 
خواهد کرد که طی آن به مســائل امنیتی منطقه ای 
مانند درگیری های جاری در اتیوپی و سودان خواهد 
پرداخــت. دولت اتیوپــی همچنــان درگیر نبردی 
یک ســاله با نیروهای مخالف اســت. هفته گذشته، 

این درگیری ها باعث شــد که آمریکا به مقامات غیر 
ضروری اش دســتور دهد این کشــور را ترک کنند. 
جفری فلتمن، فرســتاده ویژه آمریکا در شاخ آفریقا، 
از اتیوپی و کنیــا از ۴ تا ۸ نوامبر بازدیــد کرد تا همه 
طرف ها را تشــویق کند که در گفتگــو درباره توقف 
خصومت ها شــرکت کنند. بلینکن سپس به آبوجا، 
پایتخت نیجریه ســفر کرده و در آخر به شهر داکار، 

پایتخت سنگال خواهد رفت.

وزیر اطالع رسانی لبنان: تضمین بدهید تا استعفا دهم! وزیر خارجه آمریکا به آفریقا می رود

خبرخبر

فرشاد گلزاری

اردوغان در پاسخ به آتن:
یونان تبدیل به پایگاه نظامی 

آمریکا شده است

رئیس جمهور ترکیه اظهار کرد،کشور یونان به 
پایگاه نظامی آمریکا تبدیل شده است. به گزارش 
روزنامه دیلی صباح، اشــاره رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه به تأسیسات نظامی متعدد 
آمریکا در منطقه آلکساندروپولی یونان بود. اردوغان 
همچنین افزود، یونان مهاجران غیرقانونی در دریا را 
به مرگ محکوم می کند. او گفت: ما همه شواهدی در 
اثبات اقدامات آنها داریم. رئیس جمهور ترکیه تاکید 
کرد: این یونان اســت که با سوراخ کردن قایق های 
حامل مهاجران آنها را به مرگ محکوم می کند. ما 
تمامی شــواهد را در این خصوص داریم. اردوغان 
همچنین گفت: شــما می توانید با متهم ساختن 
ترکیه جهــان را فریب دهید. امــا نمی توانید ما را 

گول بزنید.
وی همچنین کریاکوس میتسوتاکیس، نخست 
وزیر یونان را به دروغگویی در مورد بحران مهاجرت 
متهم کرد. اردوغان خاطر نشان کرد، گفتن اینکه 
بحران مهاجرت از ترکیه  ریشه می گیرد ناسپاسی 
است.ترکیه میزبان حدود پنج میلیون مهاجر است 
که چهار  میلیون نفر از آنها سوری هستند. این در 
حالی است که یونان روز سه شنبه، ترکیه را متهم 
کرد که در آب های واقع بین این دو کشــور رقیب 
منطقه ای مانند یــک دزد دریایی عمل می کند و 
مدعی شد که گارد ساحلی این کشور قایق مهاجرانی 
را که می خواستند به طور غیرقانونی به یونان برسند، 
اسکورت کرده و سعی کردند آن را به داخل آب های 

یونان برانند.
ترکیه نیــز به نوبه خــود یونان را بــه اقدامات 
غیرقانونی و دفع پناهجویان متهم کرده و می گوید 
این کشــور با به خطــر انداختن جــان مهاجران 
آســیب پذیر از جمله زنان و کودکان، ارزش های 
بشردوستانه و قوانین بین المللی را نقض می کند. 
میتســوتاکیس در یک کنفرانس مطبوعاتی روز 
سه شنبه این ادعا را رد و استدالل کرد که دولت او 
یک سیاست مهاجرتی ســختگیرانه اما منصفانه 
را دنبال می کند. وی گفت: مــا در حال رهگیری 
قایق هایی که از ســمت ترکیه می آیند هستیم، 
همانطور که طبق مقررات اروپایی این حق را داریم 
و منتظر هستیم تا گارد ساحلی ترکیه بیاید و آنها را 
تحویل گرفته و به ترکیه بازگرداند. یونان و ترکیه 
که هر دو از کشورهای متحد عضو ناتو هستند، بر 
سر حقوق اکتشاف منابع زیردریایی گاز و نفت نیز 
با هم اختالف دارند. پنج استان ترکیه در دریای اژه 
شامل چاناک قلعه، بالیکسیر، ازمیر، موغال و آیدین، 
مکان های اولویت دار برای پناهندگانی هستند که 
ترکیه را به مقصد اتحادیــه اروپا ترک می کنند در 
حالی که جزایر متعلق به یونان در دیدرس سواحل 

ترکیه قرار دارند.
    

سازمان ملل:
 تحوالت سودان

 بسیار نگران کننده است
تلویزیون سودان از تشکیل شورای حاکمیتی 
جدید این کشور به دســتور فرمانده ارتش سودان 
خبر داد.همزمان سخنگوی سازمان ملل تحوالت 
سودان را بسیار نگران کننده توصیف کرد. تلویزیون 
دولتی ســودان اعالم کرد که عبد الفتاح البرهان، 
فرمانده ارتش این کشور شامگاه پنج شنبه ترکیب 
جدید شورای حاکمیتی این کشــور را اعالم کرد. 
طبق این گزارش، البرهان در دســتوری تشکیل 
شورای حاکمیتی جدید به ریاست خود وی را اعالم 
کرد. تلویزیون سودان در ادامه گزارش داد که محمد 
حمدان دقلــو، فرمانده نیروهای واکنش ســریع 
سودان معاون البرهان در شورای حاکمیتی خواهد 
بود . شمس الدین الکباشی، مالک عقار و یاسر العطاء 
از اعضای سابق شورای حاکمیتی سودان همچنان 
در شــورای جدید حضور دارند. طبق این گزارش، 
اعضای غیر نظامی شورای حاکمیتی جدید سودان 
نیز متشکل از رجاء نیکوال، أبو القاسم محمد، یوسف 
محمد، ســلمی عبدالجبار و عبدالباقی عبدالقادر 
است. شورای حاکمیتی جدید ســودان درحالی 
تشکیل شده است که ۲۵ اکتبر عبدالفتاح البرهان از 
حالت فوق العاده و انحالل شورای حاکمیتی و کابینه 
دولت این کشــور خبر داد. در همین حال استفان 
دوجاریک سخنکوی سازمان ملل گفت که آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل، می خواهد هر چه 
زودتر شــاهد بازگشــت به مرحله انتقالی باشیم. 
سخنگوی سازمان ملل همچنین خواستار آزادی 

نخست وزیر سودان شد.

جهاننما


