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۳۰۰  نفر بازداشت شدند
 تظاهرات گسترده در برلین 

علیه محدودیت های کرونایی

در جریان یکی از مهمتریــن اعتراضات علیه 
محدودیت هــای کرونایی در برلیــن آلمان که با 
مشــارکت هزاران تن برگزار شــد، بیش از ۳۰۰ 
معترض بازداشت شــدند. به گزارش اسپوتنیک، 
سخنگوی پلیس برلین شمار شرکت کنندگان در 
اعتراضات روز شــنبه را حدود ۱۸ هزار تن برآورد 
کرد. پس از آن، مقام های محلــی گفتند ۳۵ هزار 
تا ۳۸ هزار معتــرض در تجمع های پایتخت آلمان 
حضور داشــتند. معترضان از ساعت ۱۸ روز شنبه 
به وقت محلی تجمعات خودشــان را آغاز کردند و 
پلیس از معترضان خواســته بود تا حدود ۲۰:۳۰ 
به اعتراضاتشــان پایان دهند. با این حال تا ساعت 
۲۲:۳۰ هنوز گروه هایی از معترضان در خیابان ها 
باقی مانده بودند. بامداد روز گذشته )یکشنبه( پلیس 
برلین خیابان های منتهی به میادین مهم را بست و از 
معترضانی که در محل حاضر بودند، خواست متفرق 
شوند. به گفته وزیر داخلی برلین، هفت افسر پلیس 
حین درگیری ها با گروهی از معترضان در نزدیکی 
سفارت روسیه زخمی شدند. حدود ۲۰۰ معترض 
در نزدیکی ساختمان این ســفارتخانه بازداشت 
شــدند. در مجموع در جریان اعتراضات روز شنبه 
هم بیش از ۳۰۰ تن بازداشــت شدند. حدود ۲۰۰ 
تن که در آن تجمع دستگیر شدند، به گفته مقام ها 
اغتشاشگران راستگرایی بودند که سنگ و بطری 
پرتاب می کردند. به گزارش شبکه خبری بی.بی.
سی، تجمع های مشــابهی در سایر شهرهای اروپا 
برگزار شد و برخی از معترضان ویروس کرونا را جعلی 
خواندند. در میدان ترافلگار لندن هزاران تن علیه 
مسائلی از جمله محدودیت های ویروس کرونا تجمع 
کردند. تظاهرات مشابهی در پاریس، وین و زوریخ 
برگزار شد. پلیس آلمان زدن ماسک و فاصله گیری 
اجتماعی در تظاهرات برلین را اجباری کرده بود و 
در میانه روز دستور متفرق شدن تظاهرکنندگان به 
دلیل نادیده گرفتن این دستور را داد. این تظاهرات 
عمدتا در آرامش برگزار شد اما پلیس بعدا در پی بروز 
برخی ناآرامی ها شماری را دستگیر کرد. مقام های 
برلین به دلیل نگرانی از نقض تدابیر بهداشتی سعی 
داشتند مانع انجام این راهپیمایی شوند اما دادگاهی 
مانع چنین ممنوعیتی شد. هرچند آلمان برخالف 
بسیاری از کشورها شاهد موج بزرگ ویروس کرونا 

نبوده است. 
    

درگیری و ناآرامی در جنوب 
سوئد بعد از آتش زدن قرآن!

آشــوب و ناآرامی در جنوب ســوئد با حضور 
دســت کم ۳۰۰ معترض علیــه فعالیت های ضد 
اسالم به وقوع پیوســت. به گزارش رویترز، یکی از 
سخنگوهای پلیس سوئد گفت، معترضان به سوی 
افسران پلیس اشیای مختلف پرتاب کرده و الستیک 
خودروها را به آتش کشــیدند. این اعتراضات در 
پی آن بود که اخیراً یک گروه از افراط گرایان جناح 
راست، یک جلد کالم اهلل مجید را به آتش کشیدند. 
سخنگوی پلیس مالمو، واقع در جنوب سوئد گفت: 
ما اوضاع را تحت کنترل نداریم اما تالش می کنیم 
تا اوضاع را به دســت بگیریم و آرام کنیم. بین این 
تظاهرات و آتش  زدن قرآن ارتباطی وجود دارد. وی 
ادامه داد: اعتراضات در پی به آتش کشیده شدن یک 
جلد قرآن رخ داده است. روزنامه آفتونبالدت چاپ 
سوئد نیز نوشت، چندین اقدام ضد اسالمی در مالمو 
رخ داد که از جمله آن می توان به بی حرمتی سه مرد 
نسبت به قرآن در یک میدان اشاره کرد. اعتراضات 
ضد اسالمی پس از آن در سوئد رخ داد که به راسموس 
پالودان، رهبر حزب راست افراطی دانمارکی »هارد 
الین« اجازه برگزاری نشســت در مالمو داده نشد 
و وی را در مرز با ســوئد متوقف کردند. سخنگوی 
پلیس مالمو گفت، پالودان قانون سوئد را نقض کرده 
است. رویکرد او تهدیدی علیه منافع اساسی جامعه و 
خطر محسوب می شود. قرار بود پالودان جمعه برای 
برگزاری تظاهراتی علیه مسلمانان به جنوب سوئد 
برود. او همچنین برای آتــش زدن قرآن فراخوان 
داده بود. طبــق گفته پلیس، او درخواســت برای 
دریافت مجوز را داده بود اما درخواستش برای این که 
امکان تضمین حفظ جان خودش، افراد رهگذر و 

تظاهرکنندگان مخالف او وجود نداشت، رد شد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

روابط گرم امارات متحده عربی و 
اسرائیل آرام آرام در حال وارد شدن  
به فازهای گوناگون و سطوح مختلف 
است. اساســاً و عماًل ســطح روابط 
کشورها با یکدیگر که بدان مناسبات 
دوجانبه گفته می شود، در سه سطِح 
اســتراتژیک، راهبردی و تاکتیکی 

تعریف می شود. 
در ســطح اول، قدرت بزرگتر بر 
اســاس نیازش، روابط خود با قدرت 
کوچکتر را تنظیم و اعالم می کند. به 
عبارتی دیگر در فاز روابط استراتژیک، 
دولتی که دارای قدرت بیشتر و نفوذ 
حداکثری است، به راحتی می تواند 
قدرت کوچکتر را با ایــن عنوان که 
روابطش با این کشور استراتژیک، او 
را به سمت خود جذب و ترغیب کند. 
در سطح راهبردی، عموماً کشورها 
سعی می کنند که یک روابط ثابت و 
میان مدت و بلندمدت را با طرف خود 
داشته باشند و در سطح تاکتیکی هم 
ممکن است اساساً روابط کوتاه مدت 
باشد. به عنوان مثال در مورد روابط 
ایران با روســیه و چین، بسیاری بر 
این عقیده هستند که این دو کشور به 
عنوان قدرت های بزرگ جهان و بلوک 

شرِق سابق، عماًل روابط خود با ایران 
را در ظاهر استراتژیک اعالم می کنند 
ولی در باطن این روابط، راهبردی و  
حتی تاکتیکی به حساب می آید. در 
مورد روابط آمریکا با اسرائیل یا رابطه 
آمریکا با بریتانیــا باید به این مفهوم 
برسیم که این روابط عماًل استراتژیک 
است و آنها  به عنوان متحدین اصلی 

و سنتی با یکدیگر همکاری دارند. 
در مورد اســرائیل و امارات هنوز 
نمی تــوان به صــورت قطعی گفت 
که ایــن دو چه روابطی بــا یکدیگر 
دارند. عــده ای معتقدند کــه اقدام 
امــارات در خصوص به رســمیت 
شــناختن و علنی کردن رابطه خود 
با رژیم صهیونیســتی، در حقیقت 
آِب حیاِت اسرائیل به حساب می آید 
که بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر 
اسرائیل به شدت به آن احتیاج داشت 
و عماًل باعث شــد تا اســرائیل وارد 
دوره جدیدی شــود. بر این اســاس 
برخی ها  می گویند کــه این روابط 

جنبه استراتژیک دارد. 
نمونه این موضــوع را هم می توان 
تصمیم خلیفه بن زاید، رئیس امارات 
متحده در لغو تحریم کاالهای اسرائیلی 
و روابط اقتصادی با شهروندان اسرائیل 
دانســت. حاکم امارات روز شــنبه با 
صدور دســتوری، قانون صــادره در 
سال ۱۹۷۲ مبنی بر تحریم کاالهای 

اسرائیلی را لغو کرد که در نوع خود اقدام 
بسیار مهمی به حســاب می  آید. این 
قانون اجازه عقد قراردادهای تجاری، 
مالی و غیره با نهادها، موسسات و افراد 
اســرائیلی و نیز ورود و تبادل کاالها و 
انواع مختلف در این کشور و تجارت با 

اسرائیل را می دهد. 
این اقدام را می توان به نوعی یکی 
از دالیل استراتژیک بودن روابط دو 
طرف دانست اما موضوع عدم واگذاری 
جنگنده هــای اف۳۵ به امــارات از 
سوی ایاالت متحده و سنگ اندازی 
تل آویو در این مسیر موجب شده تا 
برخی ها به این توافق به چشــم یک 
رابطه راهبردی نگاه کنند. اینکه چرا 
اسرائیل با تمام قوای خود نمی گذارد 
که این جنگنده ها به امارات تحویل 
داده شــود، موضوعی اســت که در 
گزارش های گذشته در همین صفحه 
بدان اشــاره کردم اما مهمترین آن 
توازن قــوا و نگرانی از اســتفادة این 
جنگنده ها علیه تل آویو اســت؛ به 
گونه ای کــه تحلیلگــران نظامی و 
امنیتی در اسرائیل که قالباً با  موساد 
و بخش  هایــی از اطالعــات ارتش 
هماهنگ هســتند، در متون  به جا 
گذاشــته از خود بر این اصل اعتقاد 
دارند که اگر دومینوی عادی سازی 
در منطقه بخواهد با ســرعت هرچه 
تمام تر جلو برود، می تواند باعث یک 

فروپاشی در کشورهای منطقه شود و 
امارات هم از این امر مستثنی نیست 
و همین موضــوع می تواند باعث آن 
شود که مخافان در ابوظبی علیه بن 
زاید بسیج شــوند و اگر این حکومت 
فروبپاشد، همین ادوات و جنگنده ها 
می تواند علیه اسرائیل به کار گرفته 
شــود. به هر ترتیب ایــن روابط در 
فازهای مختلف در حال اجرا شــدن 
است و بخش اعظمی از این رویدادها 
توســط ایاالت متحده در حال رقم 

خوردن است.
 به عنــوان مثال پایــگاه خبری 
عبری زبان »مفــزاک راعام« اعالم 
کرده کــه جــارد کوشــنر، داماد و 
مشاور دونالد ترامپ به همراه رابرت 
اوبراین، مشــاور امنیت ملی آمریکا 
روز گذشته )یکشــنبه( با بنیامین 

نتانیاهو نخســت وزیر اســرائیل در 
منزلش دیدار کردند و قرار است امروز 
)دوشــنبه( با اولین پرواز مستقیم از 
تل آویو به ابوظبی راهی امارات شوند. 
در ادامه این گزارش آمده اســت که 
این پرواز در راســتای تقویت روابط 
امارات و رژیم صهیونیســتی پس از 
 اعالم عادی ســازی روابط دو طرف 

انجام می گیرد. 
 روابط امنیتی - نظامی،
 فاز جدید همکاری! 

اینکه کوشــنر و مشــاور امنیت 
ملی ایاالت متحده به همراه مقامات 
امنیتی و سیاســی اســرائیل امروز 
قرار اســت به امارات عزیمت کنند، 
موضوعی است که نشــان می دهد 
به زودی ما شــاهد رویارویی محمد 
بن زایــد و نتانیاهو در کاخ ســفید 
خواهیم بــود. اما مســاله اصلی این 
است که فعال شدن مهره های نظامی 
و امنیتی در ســه ضلعی واشنگتن 
- تل آویو - ابوظبــی، معانی دیگری 

هم دارد. 
این رفت و آمدها و اینکه نتانیاهو 
علناً پرونــده عادی ســازی روابط 
با کشــورهای عربی را به موســاد و 
شخص یوســی کوهن تحویل داده، 
نشــان می دهد که دو طرف وارد فاز 
جدید همکاری در منطقه شــده اند 
که نخســتین نقطة آن یمن است. 
این کشــور به دلیل اینکه در یکی از 
استراتژیک ترین آبراه های دنیا قرار 
دارد و از سوی دیگر یک نقطه بسیار 
مهم برای ایران به حســاب می آید، 
جغرافیای بسیار مهمی برای اسرائیل 
خواهد بود که به  دلیل نفوذ امارات در 
جنوب این کشور، پای تل آویو هم به 

آنجا باز شده است. 
در این بیــن جزیره ُســقطری 
در ۱4۰ کیلومتــری جنوب آبهای 
یمن به عنوان یکــی از مرموزترین و 
با اهمیت ترین نقــاِط منطقه تحت 
نفوذ نیروهای شورای انتقالی جنوب 
یمن به رهبــری امارات قــرار دارد. 
در این راستا وب ســایت فرانسوی 
jforum )مجمــع یهودیان( فاش 
کرد کــه امارات جای پایــی را برای 
اســرائیل در یمن از طریــق جزیره 
استراتژیک ســقطری فراهم کرده 
است تا پایگاه های نظامی و اطالعاتی 
در آنجا ایجاد کند. طبق این گزارش، 

هدف از ایجاد این مواضع جاسوسی، 
رصد تحرکات دریایی ایران در منطقه 
و بررسی اقدامات دریایی و هوایی در 
جنوب دریای سرخ است. بر اساس این 
گزارش، ایجاد پایگاه های اطالعاتی 
و جاسوسی اســرائیل در سقطری 
یمن با همکاری امارات در چارچوب 
همکاری محرمانه چندین ساله میان 
آنها صورت می گیرد و سایر اهداف آن، 
نظارت بر تحرکات انصاراهلل و تسلط بر 

ناوبری دریایی در منطقه است. 
طبــق اعــالم این وب ســایت، 
اســرائیل در ســال ۲۰۱۶ ساخت 
بزرگترین پایگاه اطالعاتی در دریای 
سرخ را در منطقه »جبل امباساریا« 
در اریتــره در منطقــه ای راهبردی 
مشرف به تنگه باب  المندب آغاز کرد. 
از سوی دیگر، منابع دولت مستعفی 
یمن به شبکه الجزیره اعالم کرده اند 
که طی دو هفته گذشته کارشناسان 
اطالعاتی و نظامــی اروپایی و اغلب 
اوکراینی به همراه افســران نظامی 
امارات برای باز چهارم وارد اســتان 
ارخبیل ســقطری یمن شــده اند و 
ساخت یک پایگاه نظامی بزرگ برای 
امارات در غرب و شرق استان مذکور 

را بررسی می کنند. 
این اخبار را اگر کنار هم بگذاریم 
به خوبی می فهمیم که اســرائیل به 
دنبال آن است تا از طریق نفوذ امارات 
و سایر کشــورهای عربی در منطقه 
و شــمال آفریقا، یک شبکة عظیم 
اطالعاتــی و نظامی را در پوشــش 
اقتصادی و سیاسی را به راه بیاندازد 
که بی  شــک هدف اول آن »ایران« 
است. این راهبرد دقیقاً گویای تشکیل 
محفل های مختلف منطقه ای توسط 
تل آویو است که صدای تبعات آن به 

زودی شنیده خواهد شد! 

آغاز همکاری جدید اطالعاتی - نظامی امارات و اسرائیل در یمن 

جزیره ُسقطری؛ محفل امن تل آویو! 
 اسرائیل به دنبال آن است تا 
از طریق نفوذ امارات و سایر 
کشورهای عربی در منطقه 
و شمال آفریقا، یک شبکة 

عظیم اطالعاتی و نظامی 
را در پوشش اقتصادی و 

سیاسی به راه بیندازد که 
بدون  شک هدف اول آن 

»ایران« است

اینکه کوشنر و مشاور 
امنیت ملی ایاالت متحده 

به همراه مقامات امنیتی 
و سیاسی اسرائیل امروز 

قرار است به امارات عزیمت 
کنند، نشان می دهد به 
زودی شاهد رویارویی 

محمد بن زاید و نتانیاهو در 
کاخ سفید خواهیم بود

حزب حاکم ژاپن به صورت رسمی اعالم کرده که انتخابات حزب حاکم برای تعیین جانشین شینزو آبه تا ۱۵ سپتامبر 
سال جاری میالدی )۲۵ شهریور( برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری کیودو، رئیس حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن 
به صورت عملی نخست وزیر است چون این حزب اکثریت را در مجلس عوام پارلمان این کشور در دست دارد. شینزو آبه 
روز جمعه به دلیل شرایط بد جسمانی و سالمت، اعالم کرد که از سمتش کناره گیری 
می کند تا این وضعیت باعث نشود تصمیم های نادرست سیاسی اتخاذ کند. وی در یک 
نشست خبری از نام بردن جانشین احتمالی خود امتناع کرد. آبه گفته که این به حزب 
حاکم بستگی دارد که زمانی را برای برگزاری انتخابات جانشینی معین کند و گفته که 
تا زمان انتخاب جانشین، امور را در دست دارد. به صورت معمول، حزب باید ظرف یک 

ماه جانشین را انتخاب کند.

سازمان های خبری و یک انجمن روزنامه نگاری اعالم کرد، بالروس مجوز تعدادی از خبرنگارانی که برای رسانه های خارجی 
کار کرده و اعتراضات ضددولتی را که بعد از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی به راه افتاد پوشش می دادند، باطل کرده است. به 
گزارش رویترز، انجمن روزنامه نگاران بالروس اعالم کرد، این مجوزها که از سوی وزارت خارجه بالروس صادر می شوند، برای ۱۷ 
روزنامه نگار شامل یک روزنامه نگار ویدیویی و یک عکاس رویترز، دو خبرنگار بی بی سی و 
چهار خبرنگار از رادیو آزادی لغو شده اند. آناتولی گلیز، سخنگوی وزارت خارجه بالروس 
برای اظهارنظر در دسترس نبود. سخنگوی رویترز در واکنش به این تحوالت و لغو مجوز 
تعدادی از نیروهایش در بیانیه ای اعالم کرد: روزنامه نگاران بالروســی ما مرتکب عملی 
نشده اند که به لغو مجوز آنها بینجامد. امیدواریم تا مقام ها مجوز آنها را اعطا کنند تا اطمینان 
حاصل شود که روزنامه نگاران ما می توانند به ارائه گزارش مستقل و بی طرفانه ادامه دهند.

۱۵ سپتامبر برگزار می شود

انتخابات حزب حاکم ژاپن برای تعیین جانشین شینزو آبه 
به دنبال افزایش درگیری ها و پوشش اعتراضات ضددولتی؛

بالروس مجوز خبرنگاران رسانه های خارجی را باطل کرد!

رئیس جمهوری آمریکا شامگاه شنبه یک گزارش خبری 
مبنی بر اینکه ایاالت متحده در حال کاهش حضور نظامی 
خود در عراق است را تایید کرد. به گزارش نیویورک پست، 
دونالد ترامپ، یک گــزارش از »وان امریکا نیوز نتورک« را 
بازنشر کرد که تاکید داشت شــمار نظامیان آمریکایی در 
عراق از ۵۲۰۰ نیروی فعلــی به ۳۵۰۰ تن کاهش می یابد. 
براســاس این گزارش، نیروهای عراقی اکنون برای ادامه 
مبارزه خودشان علیه داعش توانمندتر هستند. ترامپ در 
پیامی توییتری در کنار لینک این مطلب خبری نوشــت: 
آمریکا قصد دارد از حضور نظامــی در عراق بکاهد. رئیس 
جمهوری آمریکا در سخنرانی پنجشــنبه برای پذیرش 
نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات سوم نوامبر وعده 
داد تا آمریکا را از جنگ های بــی پایان و پرهزینه خارجی 
بیرون بکشد. براساس گزارش شورای روابط خارجی، جنگ 

در عراق هفت ســال به طول انجامیــده و ده هزار تلفات از 
غیرنظامیان عراقی بر جای گذاشته است. پیشتر هم روزنامه 
»وال استریت ژورنال« در گزارشــی با استناد به اظهارات 
مقامات ارشــد وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( گزارش داد، 
این وزارتخانه قصد دارد تعداد سربازان مستقر در عراق را تا 

دو یا سه ماه دیگر به ۳۵۰۰ تن کاهش دهد.

مقامات افغانســتان اعــالم کرده اند که شــمار جان 
باختگان ســیالب اخیر در این کشــور افزایــش یافته و 
تاکنون به ۱۷۵ نفر رسیده است. به گزارش بی.بی.سی، 
بعد از پنج روز جست وجو در والیت پروان، ۲۵ جسد دیگر 
پیدا شده اما مقامات گفته اند که این آماِر نهایی نیست و 
احتمال افزایش آن همچنان وجود دارد. حدود ۲۵۰ نفر 
در این رویداد زخمی شــده اند و صدها خانه نیز در مسیر 
سیل آسیب دیده است. به گفته مقامات محلی، عملیات 
نجات همچنان در این والیت ادامه دارد و ممکن اســت 
بازهم آمار جان باختگان تغییر کند. در کنار والیِت پروان، 
۱۳ والیت دیگر افغانســتان نیز در جریان روزهای اخیر 
شاهد جاری شدن ســیل بوده اند. این رویداد طبیعی در 
برخی از والیت ها تلفات به جا گذاشته اما در شماری دیگر 
از والیت ها تنها خساراتی در پی داشته است. سخنگوی 

والیت پروان با بیان اینکه ده ها خانه  و وسیله نقلیه در این 
سیالب ها از بین رفته  است، اظهار کرد که شمار قربانیان 
و میزان خسارات می تواند افزایش یابند. مقامات محلی 
می گویند بیش از ۱۵۰۰ خانه در شــمال کابل، پایتخت 
افغانستان ویران شده و بسیاری از مردم همچنان مفقود 

هستند، ولی کمک نیروهای امدادی و پلیس ادامه دارد.

ترامپ کاهش حضور نظامی آمریکا در عراق را تایید کردشمار جان باختگان سیل در افغانستان به ۱۷۵ نفر رسید
خبرخبر


