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روزمعمولیآقایلوکاشنکو
مـــردم بـــاروس بـــرای تعیین رئیسجمهور
بعدی این کشور پای صندوقهای رأی رفتند.
لوکاشنکو که رسانههای غربی او را آخرین
دیکتاتور اروپــا میخوانند ،بــرای ششمینبار
پیاپی نامزد انتخابات ریاستجمهوری شده
اســت.امــا آیــا لوکاشنکو پیروز خواهد شد یا
سرنوشت او در مقابل چند نامزد ازجمله سه زن
جوان و متحد بایکدیگرهمچون سرنوشت دیگر
سران اروپای غربی که انتخابات را به راحتی
واگذار می کنند،رقم خواهد خورد؟برای پاسخ
به این جواب شاید طرح چند پرسش به ما کمک
کند :آیا جامعه بالروس نیز مانند جامعه اوکراین
و گرجستان از بندها و قیود روســیــه آن قدر
رهانیده شده است که دریک فضای آزاد بتواند
نامزد واقعی و دلخواه خود را بدون تاثیرپذیری
جبری وقهری مسکو ازصندوق های رای بیرون
آورد؟آیـــا بــازی چندگانه مسکو ،در نهایت به
همان لوکاشنکو  رهبر سنتی دوره شــوروی
سابق که به یک رهبرضعیف شده در حوزه حیاط
خلوت روسیه رضایت دارد نمی رسد و آیا نمایش
دستگیری  33نیروی شبه نظامی واگنر طرفدار
روسیه یک شعبده بازی ضدروسی باهدف جنگ
زرگری و هماهنگ ضدروسیه در دوهفته گذشته
برای بیرون آوردن لوکاشنکو از صندوق رای
نبود؟واقعیت این است که رقبای لوکاشنکو
،همگی شخصیت های ضعیف و بی ریشه ای
هستند که دربرابر این ژنــرال  ،بیشترشباهت
به بازی شکلی و صوری دموکراتیک دارند که
حتی نمی توانند رای گسترده و حائز اکثریت
را به خود اختصاص دهند و از طرف دیگر نیز
روسیه اجازه نخواهد داد درحوزه های راهبردی
بالروس وقزاقستان ودیگر کشورهای آسیای
میانه و قفقاز به استثنای اوکراین وگرجستان که
از ساختاراجتماعی قومیتی و انگاره های قوی
ملی گرایی برتافته ومتصل به غرب برخوردار
بوده است ،معادله قدرت به راحتی وبه سرعت
تغییر کند.بنابراین به احتمال زیاد لوکاشنکو
همچون پوتین برای یک دوره دیگر ،پست ریاست
جمهوری را از قبل رزرو کرده است و روز برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری بــاروس نه یک
روز سرنوشت ساز بلکه یک روز معمولی برای
رئیس جمهوری است که بیش از یک ربع قرن در
کشورش حاکم است.
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روزی ۱۳هزار دالر!

یک هفته پس از انتشار خبر خــروج خوان
کارلوس از اسپانیا برای آغاز زندگی در تبعید،
یکی از رسانههای اسپانیایی تصویری از یک

چهره روز

جدیدترین تصویر از آی ـتا ...سیستانی /نجف
اشرف ،عید سعید غدیر

پیشخوان بین الملل

کابل ۴۰۰زندانیطالبانرادرپیتاییدلویهجرگهآزادمیکند

صدایصلح درگوشافغانستان؟

تنشدرخیابان ،استعفادرکابینه
همزمانبا درگیریهایپراکندهدرخیابانهایبیروتگزارشهاازاستعفایچند
وزیرحکایتدارد
فضای لبنان همچنان تنش آلود است .پس
از آن که گروهی از معترضان شامگاه روز
شنبه برخی ساختمان های دولتی لبنان
را به سرکردگی جورج نادر ژنرال بازنشسته
و چهره نزدیک به امــارات متحده عربی
اشغال کردند ،ارتــش به صــورت مسالمت
آمیز آن ها را از ایــن ساختمان ها خارج
کرد .اما عالوه بر درگیری های پراکنده
در خیابان ها در صحنه سیاسی نیز تنش ها
در حال اوج گیری است .در آخرین تحول
منال عبدالصمد وزیر اطال عرسانی لبنان
دیروز یک شنبه از سمت اش استعفا کرد.
او نخستین وزیر کابینه دولت لبنان است
کــه بــه دلیل انفجار در بــیــروت استعفای
خود را تسلیم نخستوزیر این کشور کرده
اســت .رادیــو صــدای لبنان گــزارش داده
است که دمیانوس قطار ،وزیر محیط زیست
لبنان هم احتماال در کنفرانسی مطبوعاتی
استعفای خود را اعالم خواهد کرد .طبق
برخی اخبار تایید نشده حتی از احتمال
استعفای همه اعضای کابینه دولت لبنان
سخن میرود .درانفجار مهلک روز سهشنبه
 ۴اوت در انبار شماره  ۱۲بندر بیروت ۱۵۸
نفر کشته و بیش از شش هــزار نفر زخمی
شدند .پیش از این نیز سه نماینده مجلس

قاب بین الملل
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در
پی سفر نمایشی خود به لبنان در توئیتی
اعالم کرد که "لبنان تنها نیست".پاسخ
یک کاربر لبنانی :رئیس جمهور ماکرون
با احــتــرام و قــدردانــی صمیمانه از سفر
همدالنه شما به لبنان .نخست ما از شما
سپاس گزاریم و ثانیا امیدواریم که شما از
خنجر زهرآگین آمریکا و عربستان سعودی
در پهلوی لبنان زخمی نشوید .محاصره
آن ها پیش از انفجار  ،لبنان را منهدم کرد.
لبنان قبل از ریختن خون مان در سرزمین
محبوب بیروت  ،از محاصره رنج می برد.

فرد هنگام پایین آمدن از پلههای هواپیمایی
اختصاصی را منتشر کرده که البته ماسک
بر چهره دارد و به نظر میرسد بسیار شبیه

خوان کارلوس است.این تصویر تاییدکننده
گــزارش یک روز پیش روزنــامــه معتبر ABC
(حامی خاندان پادشاهی) است که مدعی
شــده بــود پــادشــاه پیشین پــس از خ ــروج از
اسپانیا با یک جت اختصاصی ،به امــارات
رفته و در یک سوئیت شاهانه مستقر شده
است .گمانهزنیها درباره محل تبعید پادشاه
بدنام اسپانیا پس از انتشار نامه او به جانشین
و پسرش شاه فیلیپ ششم اوج گرفت .خوان
کارلوس در آن نامه نوشته بود که میخواهد
در اوج رسواییهای مالی از اسپانیا خارج
شود و بیرون از زادگاهش زندگی کند.روز
جمعه  ABCگزارشی درباره خوان کارلوس
منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود :یک
جت اختصاصی از مسیر پاریس به ابوظبی
در شهر ویگو در شمال غربی اسپانیا توقف
کرده تا خوان کارلوس ،چهار نیروی امنیتی
و یک فــرد دیگر را ســوار کند .پس از هفت
ساعت پــرواز ،مسافران جت اختصاصی در
فرودگاه البطین ابوظبی فرود آمده و از آن
جا با یک فروند بالگرد به قصر االمارات ویژه

خاندان سلطنتی منتقل شد هاند .هزینه هر
شب اقامت پادشاه پیشین در سوئیت این
هتل  ۱۳هــزار دالر(بــیــش از280میلیون
تومان) است .ماه مارس امسال پس از افشای
ارتباط خوان کارلوس با منابع سعودی و به
جیب زدن میلیونها یورو از این راه ،پادشاه
فیلیپ دستمزد پدر را قطع و اعــام کرد از
دریافت ارثیه خود از پادشاه  ۸۲ساله پیشین
چشمپوشی میکند .سه ماه بعد ،مقا مهای
قضایی اسپانیا پروند های گشودند تا نقش
خــوان کارلوس را در امضا شدن قــراردادی
 6/7میلیارد یورویی در کنسرسیوم اسپانیایی
احداث خط آهن تندرو میان شهرهای مدینه
و مکه در عربستان بررسی کنند .با این که
مقا مهای امیرنشین ابوظبی هنوز حضور
پادشاه پیشین اسپانیا را در هتل پنج ستاره
قصر االمـــارات تایید نکرد هاند امــا معاهده
استرداد متهمان و مجرمان بین مادرید و دبی
درســال  ۲۰۱۰به امضای خــوان کارلوس
رسیده اســت .نظام قضایی اسپانیا پادشاه
پیشین را برای محاکمه بازمی گرداند؟
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تظاهرات هزاران نفر مقابل محل اقامت
بنیامین نتانیاهو نخست وزیـــر رژیــم
صهیونیستی در قدس اشغالی /بیش از
یکماهازبرگزاریایناعتراضاتمیگذرد
و معترضان خواستاراستعفای نتانیاهو
هستند.خشممردمعلیهویدرپیافشای
پرونده فساد وی و نیز بحران اقتصادی
ناشیازشیوعکروناتشدیدشدهاست.

لبنان از حزب الکتائب به نا مهای سامی
الجمیل ،ندیم الجمیل و الیاس حنکش
استعفا کردند.حزب کتائب از مخالفان
ج ــدی ح ــزب ا ...لــبــنــان اس ــت و برخی
معتقدند یکی از سازمان دهندگان اشغال
ساختمان های دولتی در روز شنبه این
حزب بوده است هرچند معترضان در این
حرکت ماکت اغلب چهره های سیاسی
و شخصیت های لبنان را به دار آویختند.
در همین حال امانوئل ماکرون که پس از
سفر جنجالی خود به بیروت فعالیت هایش
را در این زمینه ادامــه داده  ،روز گذشته
کنفرانس جــم ـعآوری کمک بــرای مردم
لبنان را به صورت مجازی برگزار کرد.
در این میان دولت هم خواستار برگزاری
انتخابات زودهــنــگــام شــده اســت .برخی
ناظران معتقدند  :با توجه به تحوالت موجود
نمی تــوان پیش بینی مشخصی از نتیجه
انتخابات زودهنگام پارلمانی داشــت اما
درخــواســت دولـــت مـــورد حمایت حزب
ا ...بــرای بــرگــزاری انتخابات نشان می
دهــد چــنــدان نباید بــزرگ نمایی حضور
معترضان در خیابان ها را جدی گرفت و
نتیجه احتمالی انتخابات تفاوت چندانی با
شرایط فعلی نخواهد کرد .

ظهر دیــروز یک خــودروی بمبگذاری شده در
نزدیکی پایگاه پلیس شهر غزنی منفجر شد که
دستکم هفت نفر کشته و ۱۶نفر زخمی شدند.
بسیاری از مردم افغانستان امید دارند که دیگر
صدای انفجار انتحاری ها و زوزه فشنگ شلیک
شدهرانشنوند.برایهمینسرانقبایلومقامات
ارشد افغانستان طی سه روز گذشته در لویه گرد
هم آمده بودند تا آخرین تالش های شان را برای
بازگشت صلح در این کشور انجام دهند .براین
اساس،لویهجرگهمشورتیصلحافغانستاندیروز
با رهایی  ۴۰۰عضو «خطرناک» گروه طالبان از
زندانهایدولتموافقتکرد.محمداشرفغنی،
گفتکهحکمرهاییآنهارا«امضامیکند».بیانیه
نهایی جرگه اخیر  ۲۵بند دارد که در بند دوم آن
آمده است« :جرگه به مقصد رفع موانع برای آغاز
مذاکراتصلح،قطعخونریزیورعایتمصلحت
و خیر عام ،رهایی تعداد  400نفر از زندانیان مد
نظرطالبانراتاییدمیکند».نویسندگانقطعنامه
فوق در ازای این تصمیم خواستار آن شدند که
گروه طالبان خشونتهای مسلحانه را که گاه به

نام حمالت داعش انجام میشود ،کنار بگذارند
و مذاکرات صلح افغانستان «بیدرنگ و بیهیچ
بهانهای» آغاز شود .حامد کرزای ،رئیس جمهور
پیشینافغانستانکهدرنشستلویهجرگهحضور
داشته ،گفته است که پس از رهایی ۴۰۰زندانی
طالبان تا دو سه روز دیگر هیئتهای گفتوگو
کننده افغانستانی ،مذاکرات را آغــاز خواهند
کرد .مایک اسپر ،وزیر دفاع آمریکا نیز گفته که
این کشور نیروهایش را در افغانستان به کمتر از5
هزارنفرکاهشخواهدداد.باوجودامیدبهنتیجه
بخشبودننشستلویهجرگه،برخیچونجواد
نبیزاده ،فعال رسانهای در مزارشریف معتقدند
که «حکومت تصمیم خود را از قبل گرفته بود،
اما با برگزاری لویه جرگه خواست بار مالمتی را
بر دوش مردم بگذارد؛ چون آزادی جنایتکاران
طالب پیامدهای منفی دارد؛ بــرای همین اگر
روزیطالبانمشکلایجادکنند،قطعامیگویند
آزادیطالبانبنابرتصمیملویهجرگهبود».دراین
لویه جرگه حدود ۳۲۰۰نفر از جمله ۷۰۰زن ،از
سراسرافغانستانشرکتکردهبودند.

روی جلد مجله تایم :طاعون انتخابات

کارتون روز

کارتون Dave Brownبا الهام از دروغگویی های
توئیتری ترامپ

