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با اعالم پیشتازی لوکاشنکو رخ داد؛ 
 درگیری نیروهای امنیتی 

با معترضان در بالروس
رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات بالروس 
پس از دریافت اطالعات از حوزه های رای گیری 
بسته شــده اعالم کرد، رئیس جمهوری کنونی 
۸۱.۳۸ درصــد از آرا را به دســت آورده و رقیب 
اپوزیسیون او اسوتالنا تیخانوفسکایا هشت درصد 
رای دارد. بــه گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، 
رئیس کمیســیون مرکزی انتخابــات بالروس 
گفت: آمار دریافتی از تمام شــعبه های اخذ رای 
بسته شده تنها شامل ۳۵ هزار و ۵۰۰ تن می شود 
اما همچنان بسیار چشمگیر است. رئیس جمهور 
لوکاشنکو با کسب ۸۱.۳۵ درصد باالترین میزان 
رای را دریافت کرده است. تیخانوفسکایا با کسب 
هشــت درصد در جایگاه دوم قرار دارد. این مقام 
بالروس افزود، الکســاندر لوکاشــنکو در حال 
پیروزی در تمام مناطق این کشور است که نتایج 
انتخاباتی را گــزارش کرده اند. او گفت، به عنوان 
مثال در منطقه لنینســکی از مینسک، بیش از 
۶۴ درصد رای دهندگان رای داده اند. تقریبا ۶۷ 
درصد از آنها از  لوکاشنکو حمایت کردند و حدود 
۱۵ درصد حامی رقیب او بودند. در چهار بخش 
از منطقه برست، میزان مشــارکت حدود ۹۵.۷ 
درصد است. در آنجا لوکاشنکو حدود ۸۰ درصد 
رای به دست آورد و تیخانوفسکایا به ۳.۸ درصد 
رای رسید. در منطقه گومل، چهار بخشی که آمار 
شمارش آرا را ارائه کرده اند، لوکاشنکو ۹۰ درصد 
و نامزد اصلی اپوزیسیون ۳.۲ درصد رای گرفت.  
این مقام انتخاباتی فهرستی از دیگر بخش های این 
کشور ارائه کرد که لوکاشنکو بیش از ۹۰ درصد 
رای گرفته بــود و رقیب او حــدود چهار درصد 
رای داشت. براســاس اعالم کمیسیون مرکزی 
انتخابات، میزان مشارکت  مردمی تا ساعت ۱۷ 
به وقت گرینویچ ۸۴.۰۵ درصد بود. پیشــتر این 
دیده بان انتخاباتی بالروس اعالم کرد، اسوتالنا 
تیخانوفســکایا حدود ۵ درصد رای گرفته است. 
به گفته رئیس این مرکــز، نامزد پیروز انتخابات 

ریاست جمهوری روز جمعه اعالم می شود. 
در همین حال، پلیس بــالروس و معترضان 
در پایتخت و شهر برست یکشــنبه شب بعد از 
اعالم نتایج اولیه که نشــان می دهد لوکاشنکو 
برای ششمین دور رهبری این کشور را عهده دار 
می شــود، درگیر شــدند. حامیان اپوزیسیون 
بالروس می گویند به مقام های انتخاباتی شــک 
دارند که نتایج رای گیری روز یکشــنبه را که به 

نفع لوکاشنکو ۶۵ ساله است، تغییر داده باشند. 

بعد از صحبت های روز گذشــته )دوشنبه( 
رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات مبنی بر اینکه 
لوکاشنکو در برخی مناطق پیشتازی قاطع دارد 
و بیش از ۹۰ درصد از آرای برخی مناطق را گرفته 
است، اعتراضاتی شکل گرفت. حضور نیروهای 
امنیتی در پایتخت مینســک در روز یکشــنبه 
چشمگیر بود و عصر همان روز پلیس ایست های 
بازرســی ایجاد کرد و نگران حضــور معترضان 
از دیگر شــهرها در پایتخت بود. لوکاشــنکو به 
ســرکوب هرگونه اعتراض متعهد شــده است. 
حدود ۱۰۰۰ معترض در مینسک تجمع کردند 
که با واکنش تند پلیس مواجه شدند و هدف باتون 

و نارنجک صوتی قرار گرفتند. 
معترضان هم از ســطل های زباله برای پناه 
گرفتن اســتفاده کردند. معترضان بالروســی 
همچنین در شــهرهای مهم برســت، گومل، 
گرودنو و ویتبسک به خیابان ها آمدند و براساس 
گزارش ها، پلیس در برست به سمت معترضان 
گاز اشــک آور شــلیک کرد. هنوز آمار رسمی از 
تعداد بازداشــتی ها یا زخمی ها گزارش نشــده 
اســت اما یک عضو گروه حقوق بشــری ویاسنا 
به آسوشــیتدپرس گفت، به باور او چند صد تن 
بازداشت شدند. یک خبرنگارخبرگزاری روسی 
اسپوتنیک حاضر در صحنه گزارش کرد، پلیس 
مینســک برای متفرق کردن معترضان پس از 
انتخابات ریاســت جمهوری روز یکشنبه، از گاز 
اشک آور و نارنجک های دودزا استفاده کرده است. 
مأمورانی که باتوم و سپر حمل می کردند، سپس 
برای عقب راندن معترضان صف کشیدند. این در 
حالی بود که دو ماشین آب پاش نیز جلوی صف 
پلیس حرکت کرده و طی نوبت هایی معترضان 
را با آب خیــس می کردند. بر اســاس اعالم این 
خبرنگار، درگیری هایی نیز بین معترضان و پلیس 

ضدشورش وجود داشته است.
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فرشاد گلزاری

 اوضاع در لبنان همچنان بحرانی 
است. شاید برای اولین بار در منطقه 
باشــد که یک حادثه تا بــه این حد 
تبعات سیاسی و امنیتی داشته است. 
حادثه ای که از انفجار انبار شماره ۱۲ 
بندر بیروت شروع شد و موج تخریب 
آن به حدی زیاد بود کــه یک به یک 
خیابان های بیــروت و طرابلس را با 
تخریب عمومی مواجه کرد. تخریبی 
که در یک سمت آن نیروهای دولتی 
حضور دارند و ســوی دیگرش مردم 
خشمگین و معترضی حاضر هستند 
که گویا قرار نیســت با بیش از ۲۰۰ 
کشــته آرام بگیرند. واقعیِت پرونده 
لبنان، دقیقــاً همان طرحی اســت 
که در مورد بســیاری از کشــورها و 
شهرها از جمله ونزوئال، هنگ کنگ و 
سوریه اجرایی شــده که برخی از آنها 
تا ۷۰ درصد پیــش رفته اند و برخی 
دیگر هنوز درگیر یک ســری از پیچ 
و خم های خاص خود هستند. لبنان 
از زمانی که انقالب زباله ها در ســال 

۲۰۱۵ در بیروت و بسیاری از شهرها 
رخ داد، تا همین حاال نــه تنها با خأل 
و مشــکالت خدمات عمومی روبرو 
است بلکه حاال ما شــاهد آن هستیم 
که اســتقرار دولت در این کشــور به 
یک مشکل اساسی تبدیل شده است. 
ماهیت دولت هایی کــه در طول این 
چند سال در بیروت روی کار آمدند، 
تا حدودی با یکدیگر متفاوت بود اما 
هرگاه که دولت مستقر در این کشور 
به ســمت حزب اهلل و ایــران متمایل 
شــد، یکباره معادالت به  هم ریخت 
و همه چیز به نقطه صفر بازگشــت. 
در وضعیت کنونی هــم دقیقاً همین 
اتفاق دوباره تکرار شده است. زمانی 
که »حســان دیاب« پس از گذشت 
یک دوره نســبتاً طوالنــی به عنوان 
نخست وزیر لبنان انتخاب شد، شاهد 
آن بودیم که از گوشه و کنار طیف  های 
مختلفی از جریــان  ۱۴ مارس که در 
راس آن حزب المستقبل به رهبری 
سعد الحریری قرار دارد، پروژه هدف 
قرار دادن کابینه و اقدامات حســان 
دیاب را در دستور کار خود قرار دادند. 
بر این اساس شاهد بودیم که اشخاصی 
مانند ســمیر جعجع یا ولید جنبالط 

که از نزدیــکان حریری به حســاب 
می آیند گاه و بــی گاه دولت را مورد 
انتقاد قــرار دادند و از ســوی دیگر 
رسانه های ســعودی هم تحریم های 
اقتصادی آمریکا علیه بیــروت را به 
گونه ای جهت دهی کرد که صبر افکار 
عمومی لبریز شــد. این فرآیند طی 
ماه های گذشته به حدی پیش رفت 
که بارها شاهد برگزاری اعتراض های 
معیشــتی علیه دولت در خیابان ها 
بیروت یا طرابلــس بودیم اما به نظرم 
انفجــار بندر بیــروت، همــه چیز را 
آنگونه که ریاض، واشنگتن و تل آویو 
می خواســتند تغییر داد. بســیاری 
معتقدند این انفجــار را باید به مثابة 
فرو کردن دشــنه در پهلوی عروِس 
خاورمیانه یا همان لبنان دانست، اما 
به اعتقاد نگارنده انفجاِر بیروت را باید 
تیرخالص به نخست وزیر و کابینه او 
دانست و در ســطح بعدی باید آن را 
دلیل اصلِی ترســیم مرزهای جدید 
سیاسی در لبنان دانست. اینکه رئیس 
جمهوری فرانسه کمتر از ۴۸ ساعت 
پس از انفجار وارد لبنان می شــود و 
چندی بعد از آن نشست پاریس برای 
کمک به لبنان بــا محوریت امانوئل 

مکرون برگزار می شــود، همه و همه 
نشــان می دهد که باید خود را برای 
قطب بندی هــای جدیــد در بیروت 
آماده کنیم. اینکه تنها در روز گذشته 
)دوشــنبه( یک نماینده پارلمان از 
سمتش استعفا می دهد و ماری کلود 
نجم، وزیر دادگستری به همراه غازی 
وزنی، وزیر دارایی لبنان از سمت های 
خود کناره گیــری می کنند به خوبی 
نشــان می دهد که اوضاع نســبت به 
گذشته پیچیده تر شده است؛ چراکه 
در روز یکشــنبه هم دمیانوس قطار، 
وزیر محیط زیست و منال عبدالصمد، 
وزیر اطالع رســانی بنابه درخواست 
مردم لبنان از سمت خود کناره گیری 
کردند که بر این اساس تاکنون چهار 

زیر کابینه لبنان، خانه نشــینی را به 
حضور در کابینه ترجیــح دادند. این 
در حالیست که عده ای از منابع لبنان 
اعــالم کرده اند که احتمــاالً محمد 
فهمی، وزیر کشور لبنان هم از کابینه 

لبنان کناره گیری کند. 
دیاب، در چند قدمی استعفا! 

یکی از کسانی که استعفای او برای 
لبنان ضرر دارد و بدون شک این کشور 
را با بحران جدی تر روبــرو می کند، 
غازی وزنی، وزیر دارایی لبنان است. 
او از مذاکره کنندگان اصلی با صندوق 
بین المللــی پــول در خصوص طرح 
کمک به لبنان برای عبــور از بحران 
مالی  بود و حاال که کناره گیری کرده 
بدون تردید اوضــاع وخیم تر خواهد 
شد. دلیل آن هم کاماًل مشخص است؛ 
طیف مشخصی از معترضان لبنانی در 
اعتراض به وضعیت اقتصادی از ماه ها 
پیش در خیابان هــای بیروت حضور 
داشــتند و حاال پس از انفجار در بندر 
این شــهر به حدی عصبانی و ناراضی 
هستند که روز گذشــته )دوشنبه( 
خواستار برگزاری تظاهرات سراسری 
شدند. این در حالیســت که لبنان از 
شامگاه یکشنبه شــاهد درگیری ها 
بیــن معترضــان و تظاهرکنندگان 
خشــمگین و نیروهــای امنیتی در 
مرکز بیروت اســت و گفته شده که 
زد و خوردهایی در اطراف ساختمان 
پارلمان لبنــان اتفاق افتاده اســت. 
همین فراخوان باعث شده تا نیروهای 
امنیتی راه های منتهی به پارلمان را 
مسدود کنند اما ماجرا زمانی خطرناک 
می شــود که نخســت وزیر لبنان در 
تماس با میشل عون، رئیس جمهوری 
این کشور، درخواســت استعفا کرده 
است. همانطور که پیش بینی می شد 
با باال رفتن تعداد استعفاهای وزیران، 
حســان دیاب هم موضوع استعفای 
دولتش را با رئیس جمهوری در میان 
گذاشته اســت و منابع خبری اعالم 
کرده اند که براساس اطالعات واصله، 
استعفای دولت قطعی است. این دقیقاً 
همان طرحی است که چند روز پیش 
مکــرون از آن در قالــب »اصالحات 
ســاختاری لبنــان« رونمایی کرد و 
نشــان می دهد که طرح ریری برای 
دولت بعدی هم تاحدودی مشخص 
است! بنابر ســوابق و گمانه زنی هایی 
که طی چند روز اخیر انجام شده، به 

احتمــال زیاد » نواف ســالم« مامور 
تشــکیل کابینه خواهد شد. او متولد 
۱۵ دسامبر سال ۱۹۵۳ است و استاد 
دانشگاه، حقوقدان و دیپلمات لبنانی 
به شمار می رود. نواف به عنوان قاضی 
در دیوان کیفری الهه خدمت کرده 
و همچنیــن بیــن ژوئیــه ۲۰۰۷ تا 
دسامبر ۲۰۱۷ به عنوان سفیر لبنان و 
نماینده دائم سازمان ملل در نیویورک 
مشغول به کار بوده است. فارغ از رزومه 
کاری اش، او یکــی از مهره هــای مد 
نظر ایاالت متحده در لبنان به شمار 
می رود و به همین دلیل معتقدند که 
پروژه غربی ها در بیــروت به گونه ای 
دیگر پیــش خواهد رفــت. یکی از 
محورهای این پرونــده، کمک های 
۲۵۳ میلیــون یورویــی بــه لبنان 
برای بازســازی این کشــور و ترمیم 
زیرساخت های آن است. بدون تردید 
اروپایی ها و همچنین ایاالت متحده به 
آسانی و بدون چشم داشت این ارقام 
را به حســاب بیروت و حتی پاریس 
)آنهم در زمان همه گیری کرونا( واریز 
نمی کنند، بلکه باید مشخص شود که 
منافعشــان از این کمک چه خواهد 
بود. این ســهم خواهی بدون تردید 
سناریوهای دیگری را به وجود خواهد 
آورد که بخشی از آن در مسائل مربوط 
به پرونده انفجار بنــدر بیروت نهفته 
است که سعی می شــود ذهن افکار 
عمومی به ســمت آن منحرف شود و 
برخی دیگر به مســائلی مانند سقوط 
دولت یا مشــکالت اقتصادی و خال 
قدرت مربوط خواهد بود. به هر ترتیب 
باید دانست که لبنان وارد فصل تازه ای 
از معادالت سیاسی- امنیتی خواهد 
شد که تبعات آن برای منطقه به مرور 

زمان پدیدار می شود.

افزایش کشته ها به 200 نفر، ادامه اعتراض ها و استعفای دولت لبنان پس از نشست پاریس

بیروت در آستانة خأل قدرت! 
همانطور که پیش بینی 

می شد با باال رفتن تعداد 
استعفاهای وزیران، حسان 
دیاب هم موضوع استعفای 

دولتش را با رئیس جمهوری 
در میان گذاشته است و 

منابع خبری اعالم کرده اند 
که براساس داده های 

رسانه ای، استعفای دولت 
قطعی است

انفجاِر بیروت را باید 
تیرخالص به نخست وزیر 
لبنان و کابینه او دانست و 
در سطح بعدی باید آن را 

دلیل اصلِی ترسیم مرزهای 
جدید سیاسی و پروژه های 

خطرناک در لبنان دانست

رئیس ائتالف آبی سفید و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به شدت از بنیامین نتانیاهو به دلیل پافشاری بر تصویب بودجه سال 
میالدی جاری انتقاد کرد. به گزارش ها آرتص، رادیو رژیم صهیونیستی اعالم کرد: بنی گانتس، وزیر جنگ اسرائیل اخیرا طی 
نشست های محرمانه ای گفت: این درست نیست که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در سه پرونده فساد متهم باشد و من 
نظرم راجع به او تغییر نکند. وی افزود: من برای حکومت کردن تفرقه نمی اندازم و برای تقویت 
کرسی خود در انتخابات به دنبال افزایش انزجار نیستم. به خودتان بگویید چه کسی اینگونه 
رفتار می کند، چه کسی برای تقویت کرسی خود انزجار را افزایش می دهد و چه کسی تفرقه 
می اندازد تا حکومت کند؟ گانتس در گفتگو با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: 
این کامال منطقی است که نخست وزیر با وجود سه پرونده فساد نمی تواند در منصبش بماند. 

نتانیاهو با چالش های قضایی مواجه است. 

پس از انتشار یک گزارش اطالعاتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با دفاع از اظهارات خود گفت، تهدیدها از جانب روسیه، 
چین و ایران برای مداخله در رقابت ریاست جمهوری یکسان نیست. طبق این گزارش، روسیه برای ضربه زدن به جو بایدن تالش 
دارد و چین و ایران امیدوارند که ترامپ در انتخابات ببازد. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با شبکه 
خبری سی.ان.ان گفت: اینها برابر نیستند. جامعه اطالعاتی باید اطالعات بیشتری از آن 
ارائه دهد. روسیه به شکل فعال و ۲۴ ساعت شبانه روز در انتخابات ما مداخله می کند. آنها 
این کار را در ۲۰۱۶ هم انجام دادند و اکنون هم انجام می دهند. پلوسی پیشتر در مصاحبه با 
فاکس نیوز ساندی گفت: من همواره منتقد چین بوده ام اما اینکه تالش های چین و روسیه 
برای مداخله انتخاباتی برابر دانسته شود، تمام حقیقت نیست؛ آنها حقیقت در مورد روسیه 

را پنهان می کنند.

پلوسی: تهدید انتخاباتی از جانب روسیه و چین برابر نیستگانتس: نتانیاهو با وجود پرونده های فساد نمی تواند در منصبش بماند

منابع خبری از صدور حکم احضار برای ولیعهد سعودی 
در پرونده افسر سابق سازمان اطالعات سعودی خبر دادند. 
پایگاه عربی۲۱ به نقل از رسانه های آمریکایی اعالم کرد که 
دادگاهی در واشنگتن دستور احضار محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان را در پرونده ســعد الجبری، افسر سابق سازمان 
اطالعات سعودی صادر کرد. طبق این گزارش، دستور احضار 
شامل ۱۳ مسئول و کارمند سعودی نیز می شود که دو تن از 
آنها مقیم آمریکا هستند. این احضار پس از شکایت الجبری 
از بن سلمان به اتهام تالش برای ترور وی مشابه ترور جمال 
خاشقجی ، روزنامه نگار منتقد سعودی صورت گرفته است. 
الجبری اخیراً گفت که وی پس از شکایت از بن سلمان بار دیگر 
تهدید به ترور در محل اقامتش شده است. سعد الجبری از 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در دادگاهی در واشنگتن 
شکایت کرده است. این افسر سابق سعودی بن سلمان و دو 

دستیار وی را متهم به تالش برای قتل غیرقانونی و نقض قانون 
بین المللی متهم کرده است. الجبری پیش از این مشاور محمد 
بن نایف، ولیعهد سابق و برکنار شده عربستان بود و به عنوان 
هماهنگ کننده اصلی عربستان با دستگاه های اطالعاتی غرب 
فعالیت می کرد. الجبری اسرار زیادی از پرونده های داخل و 

خارج عربستان می داند.   

نماینده ویژه آمریکا در امور افغانســتان گفت، ایاالت 
متحده انتظار دارد که مذاکــرات بین افغان ها در روزهای 
آتی همزمان با تکمیل روند آزادی باقی زندانیان طالبان از 
سوی کابل آغاز شود. رویترز گزارش داد، زلمای خلیلزاد، 
در توئیتی نوشت: ما از بیانیه آخر لویه جرگه و تصمیم اشرف 
غنی، رئیس جمهوری افغانستان درباره آزادی باقی زندانیان 
طالبان استقبال می کنیم. در روزهای آتی انتظار داریم که 
آزادی زندانیان تکمیل شده و مذاکرات بین افغان ها با آمدن 
گروه طالبان از دوحه آغاز شود. وی ادامه داد: یک فرصت 
تاریخی برای صلح در این کشور جنگ زده خودش را نشان 
داده اســت. طرف های درگیر برای دستیابی به توافقی بر 
روی یک نقشه راه سیاسی و یک آتش بس دائمی و جامع 
به منظور پایان جنگ در افغانستان به زودی تشکیل جلسه 
می دهند. خلیلزاد افزود: آمریکا به دنبال یک افغانســتان 

دموکراتیک، متحد و یکپارچه اســت کــه تهدیدی برای 
جهان محسوب نشود و آزادی زندانیان طالبان همه را یک 
گام به این هدف نزدیکتر می کند. روز یکشنبه، لویه جرگه 
قطعنامه ای را برای آزادی باقی زندانیان طالبان در بند دولت 
کابل منتشــر کرد که هدفی جز آغاز سریع برای مذاکرات 

متوقف شده صلح ندارد.

خلیلزاد ابراز امیدواری کرد: 

آغاز مذاکرات بین افغان ها در روزهای آتی
در ارتباط با  پرونده افسر سابق سازمان اطالعات سعودی؛

دادگاه واشنگتن بن سلمان را احضار کرد!

خبرخبر


