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همزمان با اعتراض ها در مینسک و شهرهای دیگر،
رهبر معترضان بالروس ربوده شد!

یک مقــام مــرزی بــاروس گفــت ماریا 
کولسینکووا، رهبر معترضان هنگام تاش برای 
گذر از مــرز اوکراین در ســاعات اولیه صبح روز 
گذشته )سه شنبه( دستگیر شــده است. پیش 
از این متحدان وی گفته بود که او توسط مردان 
نقاب دار در خیابان های مینســک ربوده شده و 
به مکان نامعلومی برده شده است. دولت آلمان 
نیز خواستار آزادی همه کســانی شده است که 
پیش و پــس از انتخابات ریاســت جمهوری در 
باروس دســتگیر شــده اند. به گزارش رویترز، 
اینکه این رهبر معترضان در چه شرایطی راهی 
این سفر شــده و اوضاع منجر به دستگیری وی 
چگونه بوده هنوز اعام نشده است برخی رسانه ها 
گفته اند که او در حال عبور از مرز بوده اســت اما 
گارد مــرزی هر دو طرف تکذیــب کردند. آتون 
بایچکوفسکی، نماینده سرویس مرزی باروس 
به رویترز گفت: کولسینکووا دستگیر شده است، 
نمی توانم دقیق بگویم کجاست اما دستگیر شده 
است. او در ارتباط با تاش برای خروج غیرقانونی 
از خاک باروس دستگیر شده است. خبرگزاری 
رسمی بلتا گفته است کولسینکووا به همراه دو 
فعال دیگر که به وی برای فرار به اوکراین کمک 
می کردند دستگیر شده است. کولسینکووا تاکنون 
اظهار نظری نداشته اســت. پیش از این اخباری 
درباره احتمال ربوده شــدن ماریا کولسنیکووا 
از سوی خبرگزاری ها منتشر شــده بود. ارتباط 
با او قطع شــده و تلفن همراه او از دسترس خارج 
شده بود. تاگس اشپیگل وابســته به شبکه یک 
تلویزیــون آلمان هم خبر از ناپدید شــدن ماریا 
کولسنیکووا داده است. بخش رسانه ای شورای 
همکاری جنبش اعتراضی باروس اعام کرده 
است که تماس با کولســنیکووا قطع شده است. 
افزون بر کولســنیکووا گفته می شود که تماس 
با ایوان کراوزوف، یکی از همکاران کولسنیکووا 
و همچنین آنتون رودننکوف، ســخنگوی او نیز 

قطع شده است.

ماریا کولســنیکووا که ۳۸ ســال سن دارد، 
یکی از چهره های اصلی اپوزیســیون باروس و 
از معترضان به نتایج انتخابات مناقشــه برانگیز 
ریاســت جمهوری این کشور اســت. او یکی از 
اعضای شــورای هماهنگی اپوزیسیون باروس 
است و از معدود کسانی  است که حاضر به ترک 
کشور نشــده بود. برخی دیگر از اعضای شورای 
هماهنگی دستگیر شــده اند و برخی دیگر نیز و 
از جمله سوتانا تیخانوفسکایا، رقیب آلکساندر 
لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری، ناگزیر 
به ترک این کشور شده اند. تیخانوفسکایا در حال 
حاضر در لیتوانی به ســر می برد. کولســنیکووا 
در کارزار انتخاباتی از نامــزدی ویکتور باباریکو 
پشــتیبانی می کرد. باباریکو در حال حاضر در 
مینســک، پایتخت باروس زندان است. ماریا 
کولسنیکووا در تظاهرات گسترده مردم باروس 
در روز یکشنبه ششم سپتامبر در مینسک شرکت 
کرده بود. در این بین اشتفان زایبرت، سخنگوی 
دولت آلمان گفته است که این کشور برای کسانی 
که در راه دموکراســی تاش و مبارزه می کنند، 
احترام بسیاری قائل اســت. زایبرت گفت: تنها 
پاسخی که لوکاشــنکو و نیروهای وابسته به او 
برای مردم باروس دارند، خشونت عریان است. 
دولت آلمان رســماً از دولت باروس درخواست 
کرده همه کســانی که پیش، در حین  برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن دستگیر 
شــده اند را، بی درنگ آزاد کند. بیش از صد هزار 
معترض ششم ســپتامبر برای چهارمین هفته 
متوالی و تحت تدابیر شدید امنیتی در اعتراض 
به تقلب در انتخابــات و ســرکوب مخالفان به 
خیابان های مرکزی مینسک،  پایتخت باروس 
آمدند. در حاشیه تصاویری که از تظاهرات بزرگ 
روز یکشنبه منتشر شد افرادی با لباس شخصی و 
چهره های پوشیده که به باتون مجهز بودند، ضمن 
گشــت زنی در خیابان های مرکزی، معترضان 
را دنبال می کردند. جدا از مینســک،  تظاهرات 
دیگری نیز روز یکشنبه همزمان در دیگر شهرهای 
باروس از جمله »گرودنو« و »برست« برپا شد. 
السکاندر لوکاشــنکو، رئیس جمهوری ۶۶ ساله 
باروس که حمایت مسکو را با خود دارد از بیست 
و شش سال پیش تا کنون قدرت را در دست دارد و 
برغم تشدید اعتراض ها در کشورش هنوز حاضر 

به گفتگو با مخالفان نشده است.
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فرشاد گلزاری

 روز گذشته )سه شنبه( مقام های 
چین اعام کردند که نیروهای هند 
از مرز دو کشور عبور کرده و اقدام به 
شلیک تیر اخطار به سوی گشت این 
کشــور کردند؛ اقدامی که از سوی 
چینی هــا تحریک جــدی نظامی 
و نقــض توافق های بین دو کشــور 
قلمداد شد. فرماندهی نظامی غرب 
چین در این رابطه با انتشار بیانیه ای 
اعام کرد که ورود نیروهای هند در 
ساحل جنوبی دریاچه پانگونگ در 

شهر شنپائوشان چین رخ داد. 
این در حالیســت که در منطقه 
»شونشــول« واقع در خــاک هند، 
فرماندهان نظامی محلی دو کشور 
چندین دور مذاکــره برای کاهش 
تنش و بن بســت انجام داده اند؛ اما 
این تنش هــا به حدی بــاال گرفته 
که ســخنگوی فرماندهی چین در 
منطقه گفته است پس از شلیک های 
اخطار، نیروهای چینــی اقدامات 
الزم را برای ایجاد ثبــات و کنترل 
اوضاع انجام دادنــد و دولت چین از 
نیروهای هندی خواست تا منطقه 

را تخلیه کرده و درباره شلیک های 
اخطار تحقیقات انجــام دهند. این 
اظهارنظرها که ما صرفــاً به آنها به 
عنوان یــک خبر نــگاه می کنیم به 
نوعی نشــان می دهد که در دامنة 
هیمالیا اوضاع آنگونه که رسانه های 
دو طــرف می گویند، آرام نیســت. 
واقعیت این اســت که چین و هند 
در شــدیدترین بن بست در منطقه 
لداخ از ماه می سال جاری میادی 
قرار گرفته اند و وزرای دفاع دو کشور 
جمعه گذشــته در مسکو مذاکرات 

مستقیمی برگزار کردند. 
اگرچه در گزارش هــای جدید 
کــه در مورد تنش چنــد روز پیش 
میان دو طرف مخابره شــده تلفات 
و خســاراتی به وجود نیامده است؛ 
اما بحث اینجاســت که تنش بین 
دو کشــور در پی درگیری ۱۵ ژوئن 
ســال جاری میادی بیشتر شد که 
شــدیدترین درگیری در سال های 
اخیر به شمار می آید؛ چراکه به گفته 
مقام های هندی، نیروهای چینی در 
دره گالوان با نیروهای هندی درگیر 
شــده و در نهایت ۲۰ سرباز هندی 
کشته شــده اند! این آمار تاکنون در 
درگیری میان نیروهــای دو طرف 
ســابقه نداشــته و به همین جهت 

اســت که می گوییم تنش میان دو 
طرف وارد فاز جدیدی شــده است. 
اظهارات روز گذشــتة وزارت دفاع 
هند هم می تواند دلیلی بر این ادعا 
باشــد. وزارت دفاع هند، چین را به 
ادامه تنش ها در منطقه لداخ متهم و 
تاکید کرده که ارتش هند به اقدامات 
خشن و نظامی متوسل نمی شود؛ بار 
دیگر نیز به تعهد به حفاظت از حق 
حاکمیت ملی این کشور تاکید کرد. 
اینکه چرا هندی ها سعی می کنند 
در مقابــل چین )برخــاف پرونده 
مقابله با پاکســتان( دست به ساح 
نشوند، موضوعی است که بخشی از 
آن به توازن نظامی و دســت برتر در 
این حوزه مربوط است. در این رابطه 
بهتر است به گزارش چند روز پیِش 

»گلوبال تایمز« رجوع کنیم. 
این روزنامه پس از درگیری های 
جدید بین هند و چیــن در منطقه 
مورد مناقشه لداخ نوشت، اگر هند 
بخواهد وارد یک رقابت نظامی شود، 
پکن قادر اســت تا بیش از گذشته 
به دهلی خســارات شــدید نظامی 
وارد کند. این روزنامه در بخشــی از 
تحلیل خود نوشته اســت که هند 
با یک چیِن قدرتمند روبروســت و 
دهلی نو نباید توهم جلب حمایت از 

سوی واشنگتن را درباره این موضوع 
داشته باشد؛ اما اگر به دنبال رقابت 
است، چین ابزار و قابلیت بیشتری 
نســبت به هند دارد. در جایی دیگر 
این روزنامه می نویســد که اگر هند 
به دنبال نمایش نظامی اســت، باید 
متوجه باشد که ارتش آزادی بخش 
خلق چین می تواند بیش از گذشته 
و بیش از ۱۹۶۲ میــادی به ارتش 
هند خسارت و صدمات مالی و جانی 

تحمیل کند. 
این تحلیــل در حالی منتشــر 
شده که هند اعام کرده که فعالیت 
نظامی چیــن را خنثی کرده و اقدام 
»خنثی کردن« نشــان می دهد که 
این نیروهای هند بودند که نخستین 
بار دست به اقدامات تخریبی زدند و 

تنش ایجاد کردند. البته این تحلیل 
را عموماً روزنامه های همسو با چین 
منتشر کرده اند، اما مساله اینجاست 
که هند در حال باال بــردن ضریب 
ایمنی و اقدامات هجومی خود در فاز 
نظامی است. به عنوان مثال وزارت 
دفاع هند چندی پیش و در راستای 
افزایش قدرت ارتــش ۱.۳ میلیون 
نفری این کشور، معامله ای به ارزش 
۳۸۰ میلیون دالر با شرکت های »تاتا 
پاور«، »الرسن و توبرو« و»بهارا ارس 
موورز« امضا کرده تا شش سیستم 
موشکی پیناکا شامل ۱۱۴ موشک 
تهیه کرده و به مرز چین اعزام کند! 

از ســوی دیگر بر اساس راهبرد 
امنیت ملی هند، این کشــور قصد 
دارد تا ســال ۲۰۲۶ میادی به ۲۲ 
هنگ پینــاکا، از جملــه ۱۲ هنگ 
موشک های هدایت شونده پیناکا، 
دست یابد. ارقامی که شما ماحظه 
می کنید به خوبی نشان می دهد که 
مرز چین و هند در حال تجربه کردن 
یکی از خطرناک تریــن مدل های 
میلیتاریسم است و طبیعی است که 
چین بارها از دهلی خواســته است 
تا نیروهای خــود را از منطقه لداخ 

خارج کنند. 
تنش تا کجا پیش می رود؟

بسیاری از تحلیلگران معتقدند 
که تنش میان چین و هند در همین 
ســطح باقی می ماند و دو طرف در 
حــال خودنمایــی علیــه یکدیگر 
هســتند، اما ایــن تحلیل بســیار 
نادرست اســت؛ چراکه همین چند 
روز پیش )پنجشــنبه ۱۳ شهریور( 
هند در راســتای افزایش فشــار بر 
شــرکت های فناوری چینی، ۱۱۸ 
اپلیکیشــن چینــی شــامل بازی 
ویدئویی محبوب PUBG متعلق 
به شــرکت تنســنت هولدینگ را 
ممنوع کرد اما ایــن پایان کار نبود. 
دقیقاً در همــان روز، توییت هایی 
در حســاب کاربری نارنــدا مودی، 
نخســت وزیر هند منتشــر شد که 
شامل درخواست کمک های خیریه 
با ارزهای رمزنگاری شــده بودند و 
کمی بعد ســرویس اطاعاتی هند 
و همچنیــن وزارت ارتباطات این 
کشور متوجه شدند که حساب کاربر 

مودی در توئیتر هک شده است! 

این اتفاق هــا به خوبی نشــان 
می دهد که تنش میــان دو طرف، 
فراتــر از مرزهای نظامــی و خط و 
نشان کشیدن در لب مرز مشترک 
اســت؛ چراکــه ایــن رویارویی به 
خصوصی تریــن محافل شــخصی 
شــهروندان هند هم کشیده شده 
است. از جهتی دیگر، ایاالت متحده 
و در راس آن تیم دونالد ترامپ از این 
تنش به شدت خوشحال هستند و 
حتی در حال تقویــت دهلی علیه 
پکن برآمده اند. ســند این مساله را 
باید اظهارات اخیر استیون بیگان، 
معاون وزیر خارجه آمریکا دانست. 

او کمتر از یک هفته پیش در جمع 
خبرنگاران اعام کرد که ما ارزیابی 
استراتژی آمریکا در مواجهه و مقابله 
با چین در هر طیفی را به ســرانجام 
رســانده ایم و به دنبــال ایجاد یک 
ائتاف شبیه به ناتو در منطقه »هند-

پاسیفیک« هستیم تا بتوانیم چین 
را متوقف کنیم. 

او ادامه می دهد کــه این ائتاف 
شامل کشورهای ژاپن، هند، آمریکا 
و استرالیا می شود و به زودی مقابله با 
پکن را شروع می کنند. این مولفه ها 
به صراحت بــه مــا می فهماند که 
تقابل دهلی و پکن، صرفاً یک مساله 
منطقه ای نیســت، بلکه بخشی از 
یک پازل بســیار مهم و استراتژیک 
اســت که در یــک ســر آن ایاالت 
متحده و شــرکایش حاضر هستند 
و در ســوی دیگر آن قدرت شرقِی 
این روزها یعنی »چین« ایســتاده 
اســت. به همیــن دلیــل پکن هم 
 آرام آرام دســت به آرایش هجومی 

خواهد زد. 

دور جدید تنش هند و چین پس از کمرنگ شدن احتمال مذاکرات 

از هک شدن مودی تا آرایش هجومی پکن
تقابل دهلی و پکن، صرفًا 

یک مساله منطقه ای نیست، 
بلکه بخشی از یک پازل 

بسیار مهم و استراتژیک 
است که در یک سر آن 

ایاالت متحده و شرکایش 
حاضر هستند و در سوی 

دیگر آن قدرت شرقِی 
این روزها یعنی »چین« 

ایستاده است 

اگر هند به دنبال نمایش 
نظامی است، باید متوجه 

باشد که ارتش آزادی بخش 
خلق چین می تواند بیش 
از گذشته و بیش از ۱۹۶۲ 

میالدی به ارتش هند 
خسارت و صدمات مالی و 

جانی تحمیل کند

منابع خبری از سفر هیئت امارات و ولیعهد این کشور به اراضی اشغالی طی ۲۲ ماه جاری میادی خبر دادند. به گزارش 
رویترز، به دنبال سفر اخیر هیئتی از مقامات اســرائیلی به امارات، مقامات امارات احتماال دو هفته دیگر به اراضی اشغالی 
سفر می کنند. طبق این گزارش، این سفر که در راستای عادی سازی روابط اسرائیل و امارات در چارچوب توافق میان دو 
طرف انجام می شود، برای ۲۲ ســپتامبر )اول مهر( برنامه ریزی شده است. رویترز در 
این باره گزارش داد که مقامات امارات و اســرائیل در این باره اظهار نظر نکرده اند، اما 
پیش از این نیز گزارش هایی از برنامه ریزی برای سفر رسمی مقامات امارات به اراضی 
اشغالی منتشر شده بود. در همین حال، الجزیره به نقل از علی نعیمی، وزیر کمیته روابط 
خارجی و دفاع امارات گزارش داده که انتظار می رود محمد بن زاید،  ولیعهد ابوظبی به 

زودی به اراضی اشغالی سفر کند. 

یکی از دادگاه های بولیوی از صدور مجوز ثبت نام مورالس، رئیس جمهوری سابق این کشور برای کاندیداتوری در مجلس سنا 
امتناع و وی را رد صاحیت کرد. به گزارش اسپوتنیک، آلوارو کویمبارا، وزیر دادگستری بولیوی اعام کرد، دادگاهی در بولیوی به اوو 
مورالس، رئیس جمهوری سابق کشور برای ثبت نام به عنوان کاندیدا برای انتخابات ۱۸ اکتبر مجوز نداده است. این وزیر در توئیتی 
نوشت: مورالس رد صاحیت شده است؛ هنوز هم قضات عادل وجود دارند. آژانس خبری 
ABI بولیوی نیز توضیح داد که این حکم در ارتباط با تصمیم دادگاه منطقه ای الپاز که در 
روز دوشنبه صادر شده است. تصمیم گرفته شده از سوی دادگاه عالی انتخابات بولیوی 
که در پایان فوریه ۲۰۲۰ تصمیم مورالس را برای کاندیداتوری در سنا رد کرد، همچنان به 
قوت  باقی است. مورالس در واکنش به تصمیم دادگاه گفت که این تصمیم غیرقانونی و بر 

خاق قانون اساسی است.

مورالس برای کاندیداتوری سنای بولیوی رد صالحیت شدولیعهد ابوظبی اول مهر به اسرائیل می رود

کمپین رســمی انتخابات مربوط به تعیین رهبر حزب 
حاکم ژاپن در حالی از روز گذشــته )سه شنبه( آغاز شده 
که یوشیهیده سوگا، کسی که مدتها به عنوان دست راست 
شــینزو آبه، نخســت وزیر مســتعفی کار کرده به عنوان 
کاندیدای ارشد و جانشین احتمالی او در نخست وزیری در 
نظر گرفته می شود. به گزارش آسوشیتدپرس، یوشیهیده 
سوگا، ۷۱ ساله که به عنوان دبیرکل کابینه ژاپن کار کرده 
رســما چند روز پیش نامزدی خود را برای رهبری حزب 
حاکم لیبرال دموکــرات ژاپن اعام کــرد. او که به عنوان 
سخنگوی دولت فعالیت داشته با دو رقیب جوانتر از خود 
شامل شیگرو ایشیبا، وزیر دفاع سابق و فومیو کیشیدا، وزیر 
خارجه سابق که هر دو ۶۳ سال دارند رقابت می کند. برنده 
رای گیری درون حزبی برای انتخاب رهبر جدید که در تاریخ 
۱۴ سپتامبر انجام می شود تبدیل به نخست وزیر بعدی ژاپن 

می شود زیرا این حزب اکثریت را در پارلمان در اختیار دارد. 
شینزو آبه چندی پیش به دلیل بد شدن وضعیت سامتش 
از نخست وزیری ژاپن کناره گیری کرد. سوگا که دیرهنگام 
وارد میدان رقابت شــد در میان چهره های با نفوذ حزب به 
عنوان بهترین کسی که می تواند سیاســتهای آبه را ادامه 

دهد، محبوبیت دارد. 

سازمان ملل در واکنش به بسته شدن پرونده قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی، احکام عربستان در 
این پرونده را غیرقانونی خواند و اعام کرد که این احکام شامل 
هیچ مسئولیتی از سوی بن سلمان نیست. به گزارش روسیا 
الیوم، اگنس کاالمار، مخبر ویژه سازمان ملل در قتل های 
فراقانونی اعام کرد که احکام صادره از سوی دستگاه قصایی 
عربستان در خصوص پرونده جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد سعودی از لحاظ قانونی و اخاقی مشروعیت ندارد. 
وی در سلسله توئیت هایی که دوشنبه منتشر کرد نوشت: 
این احکام نه از لحاظ قانونی و نه اخاقی مشروعیت ندارد؛ 
چراکه پس از روند قضایی صادر شدند که به هیچ وجه شفاف 
و عادالنه نبود. کاالمار در این توئیت ها نوشــت: پنج قاتل 
مزدور به ۲۰ سال زندان محکوم شدند در حالی که مقامات 
عالی رتبه ای که اعدام خاشــقگی را ســازماندهی و از وی 

استقبال کردند هنوز آزادند و به مسئولیت محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان هم اشاره ای نشده است. این مقام سازمان 
ملل متحد تأکید کرد که نباید اجازه داده شود این احکام، 
فشارهای بین المللی درباره پرونده خاشقجی را کاهش دهد. 
دادگاه عربستان رای نهایی پرونده خاشقجی را پس از عفو 

پنج نفر از محکومان اعام کرد.

سازمان ملل: 

احکام عربستان در پرونده خاشقجی فاقد مشروعیت است
از دیروز آغاز شد؛

کمپین انتخابات تعیین رهبر جدید حزب حاکم ژاپن

خبرخبر


