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االکلنگمینسکومسکو
با وجود نزدیکی سران دو کشور روسیه و بالروس
بــه یکدیگر 32 ،شهروند روســیــه در بــاروس
دستگیر شدهاند .مینسک میگوید آن ها قصد
خرابکاری و بیثبات کردن بالروس در آستانه
انتخابات ریاست جمهوری را داشتهاند اما مسکو
مدعی است که دستگیرشدگان در راه سفر به
ترکیه بودهاند .برخی نیز معتقدند که دستگیری
شهروندان روس میتواند یک مانور تبلیغاتی
از جانب لوکاشنکو باشد.جدای از این که چه
کسی راست می گوید ،لوکاشنکو به عنوان رئیس
جمهور و نفر اول و آخــر همه چیز در بــاروس
که از سال  1994در قدرت است تقریبا از سه
سال قبل متناسب با عدم تکافوی همه عایدات
مــادی و معنوی از روسیه بــرای پاسخ گویی به
نیازهای داخلی و منطقه ای و بین المللی بالروس
سرانجام به دنبال گسترش بیشتر روابط به ویژه
با اروپا و آمریکا و همچنین چین رفت  .اهمیت
ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک بالروس برای روسیه
و ناتو(آمریکا و اروپا) و حتی دیگر بازیگران بزرگ
جهانی مثل چین و حتی شیوخ عرب خلیج فارس
طی  ۳-۴سال اخیر به طور قابل مالحظه ای و بنا
بر دالیل مختلفی افزایش یافته است .لوکاشنکو
که این روزها خود را برای دور ششم ریاست آماده
کرده است با حدود  ۳۰سال تجربه زمامداری
بسیار بازیگر قهاری شده که طی یکی دو سال
گذشتهنگذاشتهچندطرحونقشهجدیبراندازی
و حذف به نتیجه برسد و به هر تقدیر بالروس در
ایام پیش رو تا برگزاری ششمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری(سه ماه آینده) شرایط بسیار
ملتهب و پرمخاطره ای را خواهد داشت .بالروس
هم اکنون و با شرایط موجود برای روسیه نه قابل
تحمل است و نه قابل رسیدن به راه حل مرضی
الطرفین و روسیه هم برای بالروس امروز دیگر
پاسخ گوی همه نیازهای مادی و معنوی به شمار
نمی آید در عین حال بالروس امروز با لوکاشنکو
یک مهره قابل اعتماد و اتکا برای آمریکا و اروپا و
ناتو نیز محسوب نمی شود.خالصه آن که مسکو
در پی تضمین منافع خود است و مینسک نیز
به دنبال پشتیبانی مالی بیشتر ،انتشار خبر
دستگیری 32شهروند روسی در آستانه انتخابات
بالروس نیز شاید فرصتی باشد برای لوکاشنکو
برای امتیاز گیری بیشتر از پوتین و بازی با کارت
امتیاز سر صندوق های رای.

نمای روز

تنش سیاسی دولت در لبنان همچنان ادامه
دارد.وزیــر خارجه لبنان دیروز استعفای خود
را تقدیم نخستوزیر ایــن کشور کــرد و علت
استعفای خود را نبود چشمانداز ملی و اراده
سازنده برای انجام اصالحات مطلوب و مد نظر
جامعه بینالملل اعالم کرد.اما برخالف آن
چه برخی گروههای سیاسی نزدیک به جریان
مخالف دولت مدعی شدهاند که دخالتهای
«جبران باسیل» وزیر خارجه پیشین و داماد
«میشل عــون» رئیس جمهور فعلی در امور
خارجی موجب این استعفا شــده ،اطالعات
رسیده به «نورنیوز» از پشت پرده دیگری حکایت
دارد.بنابر این اطالعات؛ پس از برخورد قاطع
«حسان دیــاب» نخست وزیــر لبنان در مقابل
بیادبیهای وزیر خارجه فرانسه علیه لبنان

نخستوزیرلبناناستعفایوزیرخارجهاینکشورراپذیرفت

پشتپردهیکاستعفا

در سفر اخیر او به بیروت« ،ناصیف حتی» که به
داشتن گرایش های خارجی به ویژه به پاریس
مشهور است ،از قاطعیت نخست وزیر ناراحت
شده و استعفا کرده است .در سفر اخیر
وزیــر خارجه فرانسه به لبنان حسان
دیاب به قدری از برخورد تحقیرآمیز
وزیــر فرانسوی و هتاکی او علیه
مقاومت عصبانی
شـــــده کــــه بــــه او
مـیگــویــد« :مــا در

کاخسفید:انتخاباتآمریکابدونتعویقوسومنوامبربرگزارمیشود

عقبنشینیمرحلهایترامپ

تظاهراتضدنتانیاهوپسازسرزمینهایاشغالیبهشهرهایآمریکانیزکشیدهشد

تابستان داغ نتانیاهو

مخالفان بی بی روزب ـهروز بيشتر میشوند.
بیشاز 10هزارمعترضخشمگیندربزرگ
ترین تجمع  9سال اخیر در سرزمینهای
اشغالی،علیه«بنیامیننتانیاهو»،نخستوزیر
رژیــم صهیونیستی ،استعفای «بـیبــی» را
فریاد زدنــد .تظاهراتی که آرام شــروع شد
اما به درگیری بین معترضان و پلیس ختم
شــد.اراضــی اشغالی از ابــتــدای تابستان
بارها به صحنه تظاهرات ضد نتانیاهو تبدیل
شده اما این روزهــا شهرهای قدس ،تلآویو
و قیساریه فصل تــازهای از اعتراضات را به
«نتانیاهو» و همپیمانانش نشان داده است.
شمارزیادیازتظاهرکنندگانبابستن260
مسیر مواصالتی ،میدانها و چهارراههای
پرتردد و همچنین با حضور در محدوده خانه
و دفتر کار نخستوزیر رژیم صهیونیستی،
او را «نخستوزیر خالفکار» خطاب کردند
و خواهان کنارهگیری او از دولــت تا تعیین
تکلیف اتهامات فساد ،رشوه و سوءاستفاده
از قدرتش بودند.اما ماجرا به سرزمین های
اشغالیختمنشد.تظاهراتضدنتانیاهوچند
روزی است که به آمریکا کشیده شده و بعد از

سانفرانسیسکو ،اکنون نیویورک نیز شاهد
این اعتراضات بود .بیشتر شرکتکنندگان
در این تظاهرات ضد نتانیاهو ،پالکاردهایی
«جرموزیر» ( Crime Ministerبه
با نوشته ُ
جای کلمه نخستوزیر )Prime Minister
در دست داشتند که کنایهای است به سه
پرونده فساد دولتی که پلیس و دادستانی
رژیــم صهیونیستی علیه او تشکیل داده
است .پیش از این در روز جمعه دهها نفر با
تجمع در نزدیکی پل «گلدن گیت» شهر
سانفرانسیسکو،خواستاراستعفاینتانیاهو
از نخستوزیری شده بودند .به باور برخی
کارشناسان،آنچهمرورتظاهراتهاییکماه
اخیر نشان میدهد ،شیوع ویــروس کرونا،
ناکارآمدیدولتدرکنترلشرایطوبهنوشته
«آسوشیتدپرس» آمار  20درصدی بیکاری
در سرزمینهای اشغالی ،اعتراضات را روز به
روزجدیتروگستردهترکردهاستاماباوجود
این اعتراضات وسیع« ،نتانیاهو» سیاست
سکوترادرپیشگرفتهاستوبابیتوجهیبه
شرایطناآراماسرائیلهمچنانسیاستهای
قدرتطلبانهخودرادنبالمیکند.

چهره روز

بــا افــزایــش شمار مبتالیان بــه کــرونــا و اعمال
محدودیتهای شش هفتهای در ملبورن ،بار
دیگرصفهایطوالنیمقابلفروشگاههاتشکیل
شد.تقریب ًاتمامفروشگاههابستهخواهندشدوآمد
وشدنیزازساعت8شبتا 5بامدادممنوعاست.

لبنان از کسی دستور نمیگیریم .من
هم سعد الحریری نیستم که هرچه
امر از خارج آمد انجام دهم».بر این
اســـاس ،آمریکاییها کــه به
بهانه فعالیت حــزب ا ...در
فرایندهای سیاسی لبنان
این کشور را زیر فشارهای
اقتصادی قرار دادهاند،
در یــک برنامهریزی
هــدفــمــنــد ،وزیــــران

همسو با غرب در کابینه حسان دیاب را به سمت
استعفا کشاندند تا در نهایت جریان مقاومت
را مسئول شرایط لبنان معرفی کنند.روزنامه
لبنانی االخبار نیز در گزارشی نوشت" :تالش
برای ساقط کردن دولت دیاب از سر گرفته شده
است و این بار ،ضربه محکمتر خواهد بود .وزیر
خارجه لبنان از سمت خود استعفا کرده چرا که
برخیافرادازجملهسفیرسابقلبنانبهنیابتاز
آمریکاییهااوراقانعکردهاندکهاینکارراانجام
دهد اما فشارهای اصلی از سوی فرانسه اعمال
شد؛ کشوری که از دست دیاب خشمگین بوده
زیرا با لحنی با مقامات فرانسوی صحبت کرده
که پاریس به آن عادت ندارد .آیا دیاب به همراه
حامیان دولتش میتواند از این بحران عبور کند
یا دولت وی کنار خواهد رفت"؟

رودریگودوترته،رئیسجمهورفیلیپینباردیگر
بر دیدگاه خود درباره قابلیت گازوئیل و بنزین
در ضدعفونی ماسکهای محافظ صورت
برای مقابله با انتشار ویروس کرونا تاکید کرد.
وی در این خصوص گفت :این «توصیه»من
«شوخی نیست».دوترته هفته پیش گفته بود
اگــر مــواد ضدعفونی کننده و شوینده برای
تمیز کردن ماسکهای محافظ در دسترس
نیست،مردممیتوانندازبنزیناستفادهکنند.
اندکی نگذشت که سخنگوی رئیسجمهور

گفت ای ــن ح ــرف او شوخی
بود و یــادآوری کرد که دوترته
گاهی مزاح میکند.اما خود
رئیسجمهور پس از آن تأکید
کردچنیننیست.اودرجریان
یک سخنرانی همگانی گفت« :به پمپ بنزین
بروید ،چند قطره بنزین بچکانید ،همین جای
مادهضدعفونیکنندهعملمیکند».اوسپس
افزود« :شوخی نمیکنم .این واقعیت است.
شمافکرمیکنیدمندارملطیفهمیگویم».

دونالد ترامپ که پیش از این از امکان تعویق
انتخابات ریاست جمهوری در  ۳نوامبر به
دلیل پاندومی کرونا سخن گفته بــود ،گام
به گــام در حــال عقب نشینی اســت .اقدامی
نادر برای رئیس جمهوری که معموال حاضر
به عقب نشینی از تصمیمات یا اظهاراتش
نیست؛ اما به نظر این بار فشار از سوی حزب
رقیب و سیاسیون برای اعمال قدرت احتمالی
وی آن قدر هزینه داشته که ترامپ را به عقب
نشینی واداشــتــه اســت .او در گــام اول گفت
که منظورش عقب انداختن موعد انتخابات
نبوده و فقط خواستار انتخابات بدون تقلب
است .حاال در گام جدید ،کاخ سفید و ستاد
انتخاباتی دونالد ترامپ با هدف پایان دادن به
ض چهرههای تاثیرگذار حزب دموکرات،
اعترا 
اعالم کردند که این انتخابات به طور قطع روز
 ۳نوامبر( ۱۳آبان) برگزار میشود« .مارک
مــدوز» ،رئیس دفتر رئیس جمهوری آمریکا
گفت« :ایده ترامپ برای به تعویق افتادن موعد
برگزاری انتخابات تحت تاثیر نگرانی فزاینده
وی درخصوص تبعات اجرای طرح رایدهی از
طریق پست مطرح شد وگرنه انتخابات ریاست
جمهوری را که با پیروزی ترامپ همراه خواهد
بود ،روز سوم نوامبر برگزار میکنیم ».با این

حال «جیسون میلر» ،مشاور ستاد انتخاباتی
دونالد ترامپ با دفاع از نگرانی رئیس جمهور
درخصوص تبعات اجــرای طرح رایدهــی از
طریق پست تصریح کرد که این اقدام موجب
تاخیر در اعالم نتایج انتخابات خواهد شد و
بعید به نظر میرسد که تا پیش از ژانویه این
کار شدنی باشد .هر چند منتقدان سیاسی
ترامپ از حزب دموکرات ،طرح ایده به تعویق
افتادن انتخابات ریاست جمهوری را از سوی
او ،تالشی برای تحت تاثیر قرار دادن تبعات
اجتماعی و اقتصادی شیوع ویــروس کرونا
ارزیابی کردند ولی برخی کارشناسان حقوقی
فــارغ از هرگونه بهر هبرداری سیاسی از این
ایــده ،هشدار دادنــد که ایــن اقــدام میتواند
موجب تضعیف اعتماد عمومی به کارکرد
نهاد انتخابات شــود.درایــن میان ،تارنمای
اکونومیست در مدل ارزیابی خود پیشبینی
کــرده فرصت بایدن بــرای پــیــروزی در آرای
الکترال  ۹از  ۱۰است در حالی که این شانس
برای ترامپ ،یک از  ۱۰برآورد شده است .به
این ترتیب پیشبینی شده است بایدن ۹۱
درصــد در آرای الکترال به پیروزی برسد در
حالی که دونالد ترامپ تنها  ۸درصد شانس
پیروزی دارد!
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پیشخوان بین الملل
تیتر یک روزنامه
فــــرانــــســــویLA
DEPECHE DU
"MIDIال دپــش
دو میدی"" ترامپ
بازندهمیشود؟""در
(فاصله) سه ماه تا
انتخابات ریاست
جمهوری،رئیس
جــمــهــور آمــریــکــا
(ترامپ) در مدیریت فاجعه آمیزش در اپیدمی
کووید  ۱۹گرفتار شده و در نظرسنجی ها تا حد
زیادی توسط جو بایدن رقیب دموکراتش کنار
گذاشته شده""ال دپش" در فرانسوی به معنای
انتقال سریع پیام به صورت خالصه شده است
و مترادف آن کلمه فرانسوی "تلگرام" به معنای
پیام کوتاه است.

توئیت روز

برنی سندرز،سناتور دموکرات آمریکا :زمان
در حال از دست رفتن است و همراه با بحران
اقتصادی ،حدود  30میلیون کارگر در حال از
دست دادن مبلغ  600دالر در هفته ای هستند
که به خاطر بیکاری دریافت می کردند.خانواده
هایآنهاباگرسنگی،اخراجوسلبحقشکایت
روبه رو هستند.مجلس نمایندگان اقــدام خود
را انجام داده است .مجلس سنا باید هم اکنون
وارد عمل شود.ثروتمندان بسیار ثروتمندتر می
شوند.بیش از نیمی از خانوارهای آمریکایی در
جریان همه گیری کرونا درآمد خود را از دست
داده اند ،در حالی که  491میلیاردر ثروت خود
را  743میلیارد دالر افزایش داده اند.این زشت و
ناپسند است.ما به اقتصادی نیاز داریم که به نفع
همه عمل کند و نه اقتصاد متقلبانه ای که برای
ثروتمندان و قدرتمندان باشد.

