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بازداشت 196 معترض تنها در یک روز
 حمله هکرها 

به ۲۰۰۰  افسر پلیس بالروس! 
بیش از ۱۰۰ هزار تن از مــردم بالروس روز 
یکشنبه در ششمین آخر هفته متوالی اعتراضات 
علیه رئیس جمهور این کشور در سراسر مینسک 
دست به راهپیمایی زده و همچنان رهبر بالروس 
را برای کناره گیری از قدرت تحت فشار گذاشتند. 
به گزارش خبرگزاری رویتــرز، به گفته یکی از 
شــاهدان، همزمان با اینکه پلیس ضدشورش 
بالروس با داشتن آب پرفشار در دست مشغول 
گشت زنی در خیابان های مینسک بود، بسیاری 
از این معترضان صف چند کیلومتری را تشکیل 
داده، پرچم سرخ و سفید اپوزیسیون را در دست 
گرفته و شعار »گمشو برو« سر دادند. نیروهای 
امنیتی چندین معترض را از ال به الی جمعیت 
با زور بیرون کشیدند. در مرکز مینسک، پلیس 
ضدشورش به عنوان هشدار به صورت ریتمیک 
بر سپرهای خود می کوبیدند در حالی که چندین 
معترض به طرف آنها بطری های شیشه ای پرتاب 
می کردند. تصاویر منتشر شده توسط رسانه های 
محلی نشان داد که در اعتراضات همزمان که در 
دیگر شهرهای بالروس برگزار شده بود، نیروهای 
امنیتی که کاله یا ماسک به سر داشتند معترضان 
را به زور از ال به الی جمعیت بیرون می کشیدند. 
گروه حقوق بشــری »بهار-۹۶« اعالم کرد، در 
جریان اعتراضات روز یکشنبه دست کم ۱۹۶ تن 
در سراسر بالروس بازداشت شدند. خبرگزاری 
تاس روسیه به نقل از پلیس بالروس اعالم کرد 
که دســت کم ۱۰ تن همچنان در بازداشت به 
سر می برند. دولت بالروس معموال معترضان را 
فردای روز اعتراضات آزاد می کند. ایستگاه های 
مترو در مرکز مینسک تعطیل شدند و اینترنت 
همراه به مدت چند ســاعت مختل شد. دولت 
بالروس اعالم کــرده کــه ۳۹۰ زن در جریان 
اعتراضات روز شنبه بازداشــت و اکثر آنها چند 
ساعت بعد آزاد شده اند. به دنبال انتخابات ریاست 
جمهوری ماه گذشته، این کشور شرق اروپا دچار 
آشــوب و ناآرامی شــد؛ انتخاباتی که الکساندر 
لوکاشنکو، رئیس جمهور دیرینه بالروس ادعای 
پیروزی قاطعانه در آن را دارد اما اپوزیسیون تاکید 
دارد که در آن تقلب شده است. لوکاشنکو که ۲۶ 
سال است در بالروس بر مسند قدرت تکیه زده 
هیچ تمایلی را از خود برای کناره گیری از قدرت 
نشان نداده و با حمایت روسیه همچنان در راس 

قدرت باقی مانده است. 

روسیه، بالروس را به عنوان یک کشور حائل 
استراتژیک در برابر اتحادیه اروپا و ناتو می بیند و 
آمریکا را به تحریک این شورش در بالروس متهم 
کرده اســت.  در واکنش به اعمال فشار پلیس، 
هکرهای ناشــناس در اقدامــی تالفی جویانه 
نســبت به ســرکوب اعتراضات خیابانی علیه 
رئیس جمهوری بالروس و بازداشت معترضان 
که اغلب از شــکنجه و ضرب و شــتم در زندان 
شکایت کرده اند، اطالعات شخصی دو هزار افسر 
پلیس بالروسی را افشا کردند. به نوشته روزنامه 
گاردین، در بیانیه منتشــر شــده توسط کانال 
خبری اپوزیســیون Nexta Live در تلگرام 
آمده است: همزمان با ادامه بازداشت معترضان 
در بالروس، ما به انتشار اطالعات شخصی افسران 
پلیس در مقیاس گسترده ادامه خواهیم داد. دیگر 
هیچ کس حتی با داشتن نقاب و ماسک صورت 
هم ناشناس نخواهد ماند. دولت مینسک ضمن 
رد اتهام بدرفتاری با بازداشت شدگان، اعالم کرد 
مسئوالن این افشاگری را پیدا و آنها را مجازات 
خواهد کرد؛ اطالعاتی شخصی که بخش عمده 
آن عصر شــنبه منتشر شــد. اولگا چمودانووا، 
ســخنگوی وزارت امور داخلی بالروس گفت:  
نیروها و تجهیزات در اختیــار نهادهای وزارت 
امور داخلی شناســایی هویــت و پیگرد قانونی 
اکثر مسئوالن این افشاگری اطالعات شخصی 
در اینترنــت را ممکن می ســازد. ده ها هزار تن 
از طرفداران اپوزیســیون بالروس روز یکشنبه 
علی رغم حضور شــدید پلیس در خیابان های 
مینسک تظاهرات کردند. این راهپیمایی یک روز 
پس از آن صورت گرفت که پلیس بالروس صدها 
معترض را در جریان راهپیمایی زنان در مینسک 
بازداشــت کرد. این در حالیســت که وفاداری 
نیروهای امنیتی برای حفظ لوکاشنکو، پس از 
انتخابات ریاست جمهوری موضوعی است که او 

به شدت به آن نیاز دارد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 زمانی که در مورد رقابت هسته ای 
میان کشورهای مختلف جهان سخن 
می گوییم، عمدة اذهان و افکار عمومی 
به سمت جنگ ســرد و تقابل تمام قد 
شــوروی و آمریکا معطوف می شود. 
آن دوران را بایــد بــدون تردید مبدا 
رقابت های هســته ای دانست؛ چراکه 
تمام آنچه امروز به عنوان فعالیت های 
هســته ای و اتمی در دنیا شــناخته 
می شــود، در آن زمان پایه ریزی شد 
و تا به امروز هم این مــدل از رقابت ها 
ادامــه دارد. نکتــه ای کــه در مورد 
رقابت های هسته ای باید مورد توجه 
قرار بگیرد این است که اگر امروز شما 
پای صحبت  کسانی مانند چامسکی 
یا گورباچف بنشینید، با صدای بلند و 
محکم می گویند که توسعه تسلیحات 
هسته ای و کشتار جمعی به نفع امنیت 
بین الملل نیســت و حتــی آن را نهی 

می کنند. 
بارها طی ماه های اخیــر و زمانی 
که توافق منع گســترش تسلیحات 
و اســتفاده از موشــک های کوتاه برد 
میان آمریکا و روســیه منقضی شد، 
شاهد بودیم که گورباچف با بسیاری 

از خبرگزاری ها به خصوص اینترفکِس 
روســیه مصاحبه کرد و با تــوِپ پُر و 
قیافه ای حق به جانب اعالم کرد که عدم 
امضا و تمدید توافق کنترل تسلیحات 
میان مسکو و واشــنگتن می تواند به 
فاجعه ای جهانــی بینجامد. در طرف 
مقابل هم آمریکایی ها توپ را به زمین 
کرملین انداختنــد و مدعی بودند که 
این روسیه اســت که توافق را تمدید 

نکرده است.
اینکه آیــا ترامپ مقصر اســت یا 
پوتین، موضوع ما نیســت، بلکه آنچه 
قابل تامل و البته غیرقابل هضم است، 
سخنان کسانی مانند گورباچف است 
که حاال خودشان را از معرکه هسته ای 
کنار کشــیده  و تنها به یک آمر و ناهی 
تبدیل شده اند. همه می دانند که بلوای 
هسته ای در روسیه را گورباچف هدایت 
می کرد و امروز هم کسانی دیگر در حال 
هدایت این پروژه هستند اما مساله این 
است که رقابل هسته ای و تسلیحاتی در 
دوران جنگ سرد با این همه هشدار و 
اخطار همچنان به قوت ادامه دارد. این 
دقیقاً همان دوگانه ای اســت که ما به 

دنبال کالبدشکافی آن هستیم.
 اگر امروز کسانی مانند گورباچف 
یا کیسینجر و چامسکی نسبت به این 
رقابت ها هشدار می دهند، صرفاً باید 
آن را یک اظهارنظر قلمــداد کرد، نه 

چیز بیشــتر! دلیلش هم این است که 
کشورهای این افراد همین حاال با وجود 
هشدارهایی که خودشان می دهند، در 
حال ســاخت نیروگاه های اتمی برای 
کشورهای کوچکتر هستند که صرفه 
اقتصادی کالنی را برای آنها به همراه 
دارد. این دوگانگی صرفاً متوجه روسیه 
و آمریکا نیست، بلکه اسرائیل، فرانسه 
و حتی چین هــم در حال اخذ مواضع 
نمایشی و پوسیده ای هستند که نشان 
می دهد آنها هم علیرغم فریادهای ضد 
اتمِی خود، به دنبال کسب منافع مالی از 
صدور تکنولوژی هسته ای خود به سایر 

کشورهای دستِ پایین هستند. 
به عنــوان نمونه مــا می بینیم که 
فرانســه به عنوان پلیس بــد و ایاالت 
متحده به عنوان طرِف اصلِی برجام در 
مقابل ایران قرار می گیرند و هر روز صبح 
در مذاکرات خود با تیــم ایران به این 
نکته اشاره می کنند که فعالیت اتمی 
شما )تهران( غیرقانونی است اما همین 
چند هفته پیش بود که امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه در سفر خود 
به بغداد اعالم کرد که پاریس نیروگاه 
اتمی عراق را به زودی تکمیل می کند. 
در سوی دیگر می بینیم که امارات 
متحده عربی اولین نیروگاه اتمی جهان 
عرب را با چراغ ســبز ایاالت متحده و 
همکاری مستقیم کره جنوبی می سازد 

و افتتاح می کند و جالب اینجاست که 
هیچ اعتراضی از سوی اسرائیل نسبت 
به این مســاله صورت نمی گیرد. این 
مولفه ها برای آن مورد ذکر قرار گرفت 
که بدانیم اساساً در زمان حاضر، بحث 
ســاخت نیروگاه های اتمی توســط 
قدرت های اتمِی دنیا، مساله ای تبدیل 
شــده که بخش اعظم آن بــه صرفه 
اقتصادی مربوط است و بخشی دیگر 
به نفوذ و محکم کــردن جای پای این 

دولت ها در کشور مقصد بازمی گردد. 
بر این اســاس یکی از پرونده های 
جدیدی که در این عرصــه به آرامی و 
بی ســر و صدا در حال پیشروی است، 

»پروژه 8۰ میلیارد دالری عربســتان 
برای احداث نیروگاه های هسته ای« 

است. 
واقعیــت این اســت کــه پس از 
راه انــدازی اولین نیروگاه هســته ای 
امارات در تاریــخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ که 
با کمک متخصصان کره جنوبی به ثمر 
نشست و نام این کشور به عنوان اولین 
کشــور عربی دارای نیروگاه هسته ای 
ثبت شد، حاال شتاب سعودی ها برای 
دستیابی به این فناوری بیشتر شده و 
خبرها حکایت از تالش شــبانه روزی 
ریــاض برای دســتیابی بــه فناوری 
هســته ای البتــه از نــوع نظامــی و 
غیرنظامی دارد. بر اساس اخبار منتشر 
شده، عربســتان در آســتانه تکمیل 
اولین رآکتور خود اســت که از آن به 
عنوان یک واحــد کوچک تحقیقاتی 
۳۰ کیلو واتی یاد می شود.  این رآکتور 
در حالی با مشارکت یک شرکت دولتی 
آرژانتینی به نام »این.واپ.اس.سی« در 
دست تکمیل است که دولت آمریکا بر 
اساس گزارشی که مجلس نمایندگان 
این کشور منتشر کرد، درصدد تالش 
برای تجهیز هرچه سریع تر عربستان 
به فناوری پیشــرفته هسته ای است. 
بنابر اعالم ریاض، سعودی ها به  دنبال 
ســاخت ۱۶ نیروگاه اتمی تا ۲۰ سال 
آینده هستند و انجمن جهانی انرژی 
هسته ای، هزینه  این کار را بیش از 8۰ 

میلیارد دالر برآورد کرده است. 
 موازنه هسته ای: ایران 

هدف اصلی است! 
شکی وجود ندارد که یکی از دالیل 
اصلی ســاخت نیروگاه هــای اتمی 
عربستان آن هم با چراغ سبز آمریکا، 
ســاختِن یک رقیب بزرگ برای ایران 
در منطقه اســت. بــرای تحلیل این 
موضوع الزم است به اظهارات ولیعهد 
سعودی در سال ۲۰۱8 میالدی رجوع 
کنیم. محمد بن سلمان در آن سال و 
در جریان مصاحبه با »سی.بی.اس« 
مدعی شده بود که کشورش به دنبال 
دستیابی به بمب هســته ای نیست، 
اما اگر ایران چنیــن کاری کند، او نیز 
ابایی نخواهد داشت! همین یک جمله 
به خوبی نشــان می دهد که ولیعهد 
سعودی برای آنکه آینده خود را تضمین 
کند و در سطح دنیا و داخلِ عربستان 
از خود یک چهرة توســعه گرا بسازد، 

قصد دارد تا به هر ترتیبی که شده چند 
نیروگاه اتمی برای کشورش افتتاح و 
تهدید ایران را بــه نوعی خنثی کند یا 
کاهش دهد. نکته مهمتر اما این است 
که برندة سیاسی و امنیتی این منازعه 
باز هم اســرائیل خواهد بــود و آوردة 
اقتصادی آن به ایاالت متحده آمریکا 
خواهد رسید. در این میان چین هم به 
عنوان یکی از قدرت های هسته ای به 
دنبال منافع خود است. طبق اسنادی 
که گاردین به تازگی منتشــر کرده، 
محققان چینی ذخایر قابل اســتفاده 
اورانیوم عربســتان را حدود ۹۰ هزار 
تُن ارزیابی کرده اند و همین مســاله 
به خوبی نشــان می دهد که چین در 
پشت پرده در حال هماهنگی با ریاض 
است و به همین دلیل برنامه  هسته ای 
ســعودی ها با وعده همکاری آژانس 
نظارتی سازمان ملل و مساعدت چین 
تقویت خواهد شــد.  این وضعیت به 
خوبی نشــان می دهد که اسرائیلی ها 
عالوه بر بحث عادی سازی روابط خود 
با کشورهای عربی منطقه؛ به دنبال آن 
هستند تا با »رقیب تراشی و دوقلوسازی 
هسته ای و تسلیحاتی« برای ایران، به 
زعم خود از خطر هسته ای ایران رهایی 
یابند و امنیــت منطقه را تحت کنترل 

خود و متحدانشان درآورند. 
از ســوی دیگــر ادامه ایــن روند 
می تواند رقابت هســته ای جدید در 
منطقه به راه بیندازد که بدون تردید 
آورده مالی بزرگــی دارد و همچنین 
می تواند مشــغولیت های جدید برای 
اعراب بــه بار بیاورد که بــدون تردید 
امنیت منطقه و جهــان را تحت تاثیر 

قرار خواهد داد. 

فعالیت هسته ای بی سر و صدای عربستان با حمایت چین، آمریکا و اسرائیل در حال پیشروی است

رقیب تراشی اتمی در حاشیه خلیج فارس 
اسرائیلی ها عالوه بر 

بحث عادی سازی روابط 
خود با کشورهای عربی 

منطقه؛ به دنبال آن 
هستند تا با »رقیب تراشی 

و دوقلوسازی هسته ای و 
تسلیحاتی« برای ایران، به 
زعم خود از خطر هسته ای 
ایران رهایی یابند و امنیت 

منطقه را تحت کنترل خود و 
متحدانشان درآورند

عربستان در آستانه تکمیل 
اولین رآکتور خود است 

که از آن به عنوان یک 
واحد کوچک تحقیقاتی ۳۰ 

کیلو واتی یاد می شود، اما 
سعودی ها به  دنبال ساخت 
16 نیروگاه اتمی تا ۲۰ سال 

آینده هستند که انجمن 
جهانی انرژی هسته ای، 
هزینه  آن را بیش از ۸۰ 

میلیارد دالر برآورد کرده 
است

وزیر دفاع لیبی از آغاز برنامه مشترک همکاری های دفاعی، امنیتی و آموزشی ترکیه در طرابلس خبر داد. صالح الدین 
النمروش، وزیر دفاع دولت وفاق ملی لیبی در صفحه فیسبوک خود اعالم کرد: وزارت دفاع کشور با ترکیه که از دولت وفاق 
ملی حمایت می کند دیدار کرده و مذاکرات در این راســتا ادامه دارد. وی افزود: به همراه ترکیه برنامه آموزش نیروهای 
مســلح لیبی در زمینه های هوایی، دریایی، مبارزه با تروریسم و نیروهای ویژه را آغاز 
کردیم. این مقام لیبیایی در ادامه تصریح کرد: در راســتای این همکاری اولین مرکز 
آموزشی در غرب طرابلس پایتخت لیبی تاسیس شد. اولویت ما ایجاد ارتشی مطابق با 
استانداردهای بین المللی است. به گزارش آناتولی، النمروش در تاریخ ۱۷ اوت امسال 
اعالم کرد که در زمینه آموزش و ارائه مشــاوره به نیروهای مسلح لیبی با وزرای دفاع 

ترکیه و قطر توافق کرده اند و به زودی این روند آغاز می شود. 

هزاران شهروند اسرائیلی یکشنبه شب بار دیگر علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خیابان های قدس 
آمدند. این نخستین تظاهرات در اراضی اشغالی پس از قرنطینه کامل از سوی دولت است. به گزارش فرانس ۲۴، شرکت کنندگان 
در این تظاهرات که شمار آنها چندین هزار تن برآورد شده خواهان برکناری بنیامین نتانیاهو به خاطر اتهاماتش در پرونده های 
فساد و سوء مدیریت در خصوص بحران کووید۱۹ شدند که از روز جمعه اراضی اشغالی را به 
تعطیلی کامل کشانده است. این نخستین اعتراضات در اراضی اشغالی از زمان اعالم قرنطینه 
کامل توسط کابینه نتانیاهو است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تظاهرات به رغم اعمال 
محدودیت هایی، در مقایسه با تظاهرات سابق علیه نتانیاهو طی سه ماه گذشته با استقبال 
گسترده ای روبرو شد. تظاهرکنندگان بدون رعایت پروتکل های بهداشتی تنها ماسک 

بر صورت داشتند. پلیس اسرائیل معتقد است تظاهرکنندگان قوانین را رعایت نکردند.

تظاهرات هزاران اسرائیلی در خیابان های قدس برای برکناری نتانیاهوآغاز برنامه آموزش نظامی ارتش لیبی توسط ترکیه

رئیس جمهــوری آمریــکا در صحبت هایش در یک 
تجمع انتخاباتــی در فایتویل ایالت کارولینای شــمالی 
گفت، ممکن اســت با امضای یک فرمان اجرایی نگذارد 
جو بایدن به عنوان رقیبش از حزب دموکرات در انتخابات 
نوامبر آتی شــرکت کند. به گزارش اســپوتنیک، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پیشتر چند بار ضمن یاد 
کردن از جو بایدن، نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات 
به عنوان جــوی خوابالو او را فاقــد صالحیت روانی برای 
رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا دانسته است. این در 
حالی است که جو بایدن در ارزیابی های پزشکی سالمت و 
نیرومند توصیف می شود. ترامپ در صحبت هایش با اشاره 
مشخص به بایدن عنوان کرد: ما می توانیم لطیفه بگوییم، 
می توانیم بازی کنیم، می توانیم خوش بگذرانیم. شــما 
نمی توانید این فرد را به عنوان رئیس جمهورتان داشــته 
باشید. شاید من فرمانی اجرایی امضا کنم برای اینکه شما 

نتوانید او را به عنوان رئیس جمهورتان داشته باشید. دونالد 
ترامپ در این تجمع این معاون رئیس جمهوری ســابق 
آمریکا را به عنوان احمق ترین تمام نامزدها و بدترین نامزد 
در تاریخ سیاست ریاســت جمهوری این کشور توصیف 
کرد. رئیس جمهوری آمریکا بــار دیگر عنوان کرد بایدن 
قبل از ایراد سخنرانی های انتخاباتی برای بهبود عملکرد 

ذهنی اش موادی مصرف می کند. 

نخست وزیر لبنان در سخنانی بر تالش برای اجرای 
فوری و موفقیت آمیز ابتکار عمل فرانســه و تســهیل 
روند تشــکیل دولت کشــورش تأکید کرد. به گزارش 
خبرگزاری رسمی لبنان، مصطفی ادیب، نخست وزیر 
مکلف لبنــان گفت: لبنــان در بحبوحــه بحران های 
بی سابقه ای که از نظر مالی، پولی، اقتصادی، اجتماعی و 
بهداشتی تجربه می کند، فرصتی برای اتالف وقت ندارد. 
وی با انتشار پیامی در توییتر نوشت: برطرف کردن درد 
و مشقت لبنانی ها مســتلزم همکاری تمامی طرف ها 
برای تسهیل تشــکیل دولتی مهم و دارای برنامه های 
مشخص اســت. پیش از این طرف های مختلف متعهد 
به حمایت از دولتی متشــکل از افراد متخصص شدند 
که قادر به بیرون کشیدن کشور از بحران و بازگرداندن 
اعتماد به مردم باشــد. مصطفی ادیب در ادامه تصریح 
کرد که برای تحقق این هدف با همکاری میشــل عون، 

رئیس جمهوری لبنان از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد 
و از همه خواست که برای اجرای موفقیت آمیز و فوری 
ابتکار عمل فرانسه تالش کنند، چراکه این ابتکار عمل 
راه نجات را در مقابل لبنان قرار می دهد. در همین حال، 
منابع خبری روز گذشــته )دوشــنبه( از آغاز نشست 
میشل عون و حسان دیاب، نخست وزیر دولت پیشبرد 

امور در لبنان خبر دادند.

ترامپ: برای جلوگیری از انتخاب بایدن، فرمان صادر می کنممصطفی ادیب: برای تسهیل روند تشکیل دولت تالش شود

خبرخبر


