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تحلیل روز

بازیادامهداردرزمینمینسک
دکتر حامد رحیم پــور -هــر چند که ششمین
انتخابات ریاست جمهوری بالروس با نتیجه ای که
تقریبابدیهیبودپایانیافتوبراساسآنالکساندر
لوکاشنکو که در رسانه های غربی از او به عنوان
«آخرین دیکتاتور اروپا» یاد می شود برای یک دوره
پنجسالهدیگرزماماموراینکشوررادردستگرفت
امابازیغربوشرقدرزمینمینسکهمچنانادامه
خواهد یافت .ناآرامی های اخیر در بالروس پس
از انتخابات ریاست جمهوری در حالی پایان نیافته
که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بالروس
رابهاعمالتحریمتهدیدکردهاست.بهگفتهجوزف
بورل ،اتحادیه اروپا باور ندارد انتخابات بالروس
آزاد یا عادالنه بوده و حاال به دنبال راههایی برای
اعمالتحریمعلیهافرادیاستکهمسئولخشونت
پلیسبعدازپایانرأیگیریهستند.ایندرشرایطی
است که برای دو طرف غربی و روسی روشن بود که
لوکاشنکوقطعاپیروزششمیندورانتخاباتریاست
جمهوریبالروساستبهطوریکههیچنامزدقوی
و قابل اعتمادی برای رقابت با لوکاشنکو در شرایط
امروز بالروس نداشتند و در چشم انداز نزدیک نیز
ندارند ،اما آمریکا و اروپا و ناتو همچنان برای گرفتن
امتیازات بیشتر از لوکاشنکو در مسیر تقابل هرچه
بیشتر با سیاست ها و رویکردهای مسکو و پوتین در
قبال تحوالت داخلی بالروس و جایگاه بالروسی
سیاست های منطقه ای روسیه و همچنین برای
اجــرای منویات خودشان در بــاروس و منطقه به
تنش ها ادامه خواهند داد.روسیه نیز به رغم همه
ناخرسندی ها از لوکاشنکو به دلیل رویکردهای
جدیدوغربگرایانهوبابپسندآمریکاواروپابهویژه
طی 1،2سال اخیر و در شرایط امروز بالروس هیچ
انتخاب بهتری از لوکاشنکو برای حفظ یکپارچگی
بالروس و ممانعت از استقرار ناآرامی و غوغا در کنار
مرزهای غربی روسیه و به عبارتی در خط مقدم
مقابلهروسیهباناتووبهنوعیجلوگیریازحاکمیت
رویکردهای ضــدروســی ناتو و غــرب در بــاروس
نداشته و ندارد.بنابراین ،در چنین محیطی هر دو
طرف غربی و روسی بنابر داده های میدانی فعال به
هرگونهاقدامیبرایامتیازگیریبیشترازلوکاشنکو
تا زمان ساختن و یافتن جایگزین و عنصری بهتر و
قوی تر از وی برای پیاده کردن رویکردهای خاص
خودشان در بالروس ادامه خواهند داد.گرچه در
این بین،لوکاشنکو نیز پس از قریب به سی سال،
با موجی از مطالبات فروخفته مردمی مواجه است
که با حضور موثر خود در رویدادهای اخیر ،رئیس
توه ِم اول و آخر بودن در همه
جمهور این کشور را از ّ
اموردرآوردهاند.

تحلیل رسانه

مناقشاتسرزمینیبیشمار
ضربهدوراناستعماربهآسیا
آسیامناقشاتسرزمینیمتعددیرادردلخودجای
داده است .درگیری نیروهای هند و چین در هیمالیا
وجنگ لفظی چین و آمریکا در دریای جنوبی چین
نمونهایازاینمناقشاتاست.بهتازگینیزاختالف
سرزمینی قدیمی میان فیلیپین و مالزی با توئیتی از
وزیر امور خارجه فیلیپین و پاسخ همتای فیلیپینی
او از سر گرفته شده است .برخی از نکات مهم در این
اختالف را می توان در دیگر ادعاهای سرزمینی در
آسیا مشاهده کرد« .بایرنز شولتو» در گزارشی برای
روزنامه اماراتی «نشنال» نوشت :این اختالف به
دوران استعماری یا حتی پیش از استعمار باز می
گرددکهبسیاریازکشورهایامروزهوجودنداشتند.
در سال ،۱۹۶۳هیئتی از سازمان ملل به این نتیجه
رسیدکهبیشترساکنانآنمنطقهباپیوستنبهکشور
جدیدمالزیموافقهستند؛امافیلیپینیهاهرگززیر
بارآننرفتندوسالهابعدروابطدوکشوربهبودیافت
وبهایندلیلتمایلیبرایطرحاینموضوعاتکهمی
توانستبرروابطدوجانبهاثرمنفیبگذارد،دیدهنشد.
بسیاری دیگر از اختالف های سرزمینی حل نشده
درآسیاریشهدرتاریخیدارندکهخودمحلاختالف
است؛ مواردی از قبیل ادعاهای چین و ژاپن درباره
جزایردیائویو،سنکاکو؛اختالفژاپنوروسیهدرجزایر
کوریل؛ اختالف ارمنستان و آذربایجان در منطقه
ناگورنو-قره باغ؛ اختالف چین و هند در آروناشال
پرادشو َلداخ(بخشیازکشمیر).اگرچهدرگذشته
تالش هایی برای حل آن ها صورت گرفته است ،اما
بیشتر آن ها اکنون به دلیل هزینه سیاسی بسیار باال
بــرای رهبرانی که بــرای ســازش یا واگــذاری تالش
می کنند ،حل نشدنی شده اند .توسعه مشترک در
سرزمینهایموردمنازعهراهیبرایمتوقفکردن
منازعاتومنفعتهردوطرفاست.کاریکهمالزی
وتایلنددرخلیجتایلندانجامدادهاند.شایدبسیاریاز
ایناختالفهاریشهدراقداماتاستعمارگرانیدارد
کهازدانشیادغدغهکافیراجعبهسرزمینهاییکه
مرزآنهاراترسیممیکردند،نداشتهاند.اکنونسال
هاستکهکسانیکهآنمرزهاراترسیمکردهاند،رفته
اند؛ اما اختالف ها همچنان باقی مانده است و این
رهبران کنونی هستند که باید به آن ها بپردازند .اگر
آسیا می خواهد موتور رشد جهان بماند ،دیگر نباید
وقت خود را صرف اختالفات درونی کند .ادعاهایی
وجود دارد که هرگز حل نخواهد شد .پذیرش این
موضوعویافتنراهیبرایحرکتروبهپیشمیتواند
پاسخبسیاریازاینمسائلباشد.

بایدن«،کامالهریس»رابهعنوانمعاونخودبرگزید

ضــربــهگیر«جـــو»!
امیرعلی ابوالفتح  -سرانجام گمانه
زنیها برای انتخاب گزینه معاونت "جو
بایدن" به پایان رسید و بایدن سناتور "کامال
هریس" را به عنوان معاون خویش برگزید.
با این تصمیم ،جو بایدن و کامال هریس
باید در روز سوم نوامبر به مصاف دونالد
ترامپ و مایک پنس  ،نامزدهای حزب
جمهوری خواه در انتخابات پیش رو بروند.
بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری
سعی داشته یا دارند که با انتخاب معاونی
کارآمد ،ضعفها و خألهای موجود خویش
را پوشش دهند تا بتوانند با قدرت بیشتری
در رقابتهای انتخاباتی ظاهر شوند.
انتخاب کامال هریس توسط جو بایدن را
نیز میتوان در این زمینه ارزیابی کرد.
انتخاب معاونی زن،رنــگــیــن پوست،با
سنی نسبتا معقول میتواند در افزایش
رای کمپین جوبایدن موثر افتد .هریس
سومین زن در تاریخ آمریکاست که شانس
خود را بــرای نشستن بر کرسی معاونت
ریاست جمهوری آمریکا می آزماید .وی
درعین حال ،نخستین زن آفریقایی تبار
و نخستین زن آسیایی تبار اســت که از
سوی یکی از دو حزب بزرگ آمریکا ،برای
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری
معرفی می شود .تبار کامال هریس از طریق
پدر جامائیکایی به آفریقا و از طریق مادر
هندی به آسیا می رسد .با توجه به چنین
تبار متنوع خانوادگی ،معرفی هریس از
سوی بایدن ،موقعیت نامزد دموکرات ها
در میان زنــان ،آفریقایی تبارها ،آسیایی
تبارها و دیگر گروه های نژادی و قومیتی در

آمریکا را تقویت می کند .همچنین هریس
 55ساله در مقایسه با بایدن  77ساله،
فردی میان سال به شمار می آید .عامل
سن برای معاون بایدن از این نظر اهمیت
دارد که وی در صــورت راهیابی به کاخ
سفید در زمره پیرترین روسای جمهوری
آمریکا قــرار می گیرد و احتماال در سال
 2024قادر نخواهد بود در 82سالگی
بــرای بــار دوم در رقابت هــای انتخابات
ریاست جمهوری شرکت کند .از این رو،
هریس به عنوان معاون احتمالی ریاست
جمهوری ،از شانس زیادی برای پیروزی
در انتخابات  2024بــرخــوردار خواهد
بــود .البته هنوز راه دشــواری پیش روی
تیم بایدن  -هریس است تا با غلبه بر تیم
ترامپ  -پنس ،راهی کاخ سفید شوند .با
وجود بحران های عمیق ناشی از شیوع
ویروس کرونا ،بیکاری گسترده و درگیری
های وسیع نژادی در آمریکا ،هنوز پیروزی
دموکرات ها بر جمهوری خواهان قطعی
نیست .شخصیت غیرتهاجمی بایدن ،
کمپین کم رونــق دمــوکــرات ها و برخی
ضعف ها در کارنامه هریس ،سبب شده
است تا با وجود برتری چشمگیر دموکرات
هــا درنظرسنجی هــا ،پــیــروزی آنــان در
انتخابات قطعی قلمداد نشود.همچنین
انتظار می رود در روزهای آینده ،محافظه
کاران حمالت شدیدی را علیه هریس به
راه اندازند .با این حال ترامپ دقایقی پس
از اعالم خبر معرفی هریس به عنوان معاون
بایدن ،حمالت خود را آغاز کرد .وی هریس
را فــردی ضعیف توصیف کــرد که در پی

افزایش مالیات ها ،کاهش بودجه دفاعی
و نابودی نیروهای پلیس است؛ موضوعاتی
که بــرای محافظه کــاران آمریکایی حائز
اهمیت اســت .همچنین پیش بینی می
شود عملکرد هریس در سمت های قضایی
در ایالت کالیفرنیا ،در کانون توجه رقبای
جمهوری خواه قرار گیرد ،به ویژه این که
گفته می شود برخی از احکام صادره ای
از سوی وی علیه سیاهپوستان و رنگین
پوستان بــوده اســت .به هرحال ،تا زمان
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
حــدود  80روز باقی مانده اســت .در این
مدت ،نامزدهای ریاست جمهوری سه بار
و نامزدهای معاونت ریاست جمهوری یک
بار با یکدیگر مناظرات تلویزیونی برگزار
خواهند کــرد .به همین دلیل رویارویی
هــریــس بــا پنس در مــنــاظــره تلویزیونی
که بــرای هفتم اکتبر پیش بینی شده،
از اهمیت بــه ســزایــی در جلب نظر رای
دهندگان آمریکایی برخوردار است   .
▪بایدن "کودن" ،هریس "حقهباز"!

در این بین،ترامپ با این توئیت" :بایدن
کودن و هریس حقهباز ،ترکیبی فوقالعاده
اما اشتباه برای آمریکا" به انتخاب کامال
هریس به عنوان معاون بایدن در انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا واکنش نشان
داد.در جریان کنفرانس خبری دربــاره
پاندمی کرونا نیز از دونالد ترامپ درباره
سوابق کامال هریس و تاثیر انتخاب او به
عنوان معاون جو بایدن در رقابت ریاست
جمهوری نوامبر سوال شد.ترامپ گفت :او
انتخاب اول من بود .منظورم این است که
او انتخاب شماره یک پیشنویس من بود و
باید ببینیم که چطور عمل خواهد کرد.
همان طور که شما میدانید ،او عملکرد
بسیار بسیار ضعیفی در رقابت درون حزبی
دموکراتها داشت .از او انتظار میرفت
که خوب عمل کند و در نهایت کــارش با
دو درصد متوقف شد و پول زیادی هزینه
کرد .او عامل اتفاقات زیادی بود .بنابراین،
چندان تعجب نکردم که بایدن او را انتخاب
کــرد.دونــالــد ترامپ همچنین در ادامــه
صحبتهایش گفت که هریس در جریان
رقابتهای درون حزبی هم رفتار زنندهای
با بایدن داشته اســت .او گفت :او خیلی
خیلی زننده است .او احتماال زنند هتر از
پوکاهانتس (نام مستعاری که ترامپ برای
سناتور الیزابت وارن استفاده میکند)
برای جو بایدن است.

فراخبر
نقشمعاوناولدرسیاستخارجیآمریکا
اندیشکدهشورایروابطخارجیآمریکاطییادداشتی
به ارزیابی اهمیت نقش معاون اول رئیس جمهور در
پیشبرد برنامههای سیاست خارجی آمریکا پرداخته
است .نویسنده بیان میکند تا اواسط قرن  ،20معاون
رئیسجمهور وظیفهای بیش از مدیریت سنا و عزل
ونصب برخی مدیران کــاخ سفید نداشته ولــی پس
از آن نقش مهمتری در سیاست داخلی و خارجی بر
عهده میگیرد.این فرایند با نقشآفرینی واالس،
معاون روزول ــت پس از جنگ جهانی دوم در حوزه
دیپلماتیک آغــاز و با تصویب حضور معاون اول در
شورای امنیت ملی توسط ترومن تقویت شد .نیکسون
معاون آیزنهاور با رهبری مذاکرات با شوروی ،نقش این
مقام در سیاست خارجی را نهادینه کرد.با آغاز دهه
 ،1970این نقش در سیاست خارجی قویتر شد.
کارتر با برقراری دسترسی معاونش والتر به جلسات و
گزارشهایجامعهاطالعاتی،نقشجدیتریبهاوداد
که در سیاستهای آمریکا علیه دولت آپارتاید آفریقای
جنوبی ،انعقاد پیمان کمپدیوید و اسکان آوارگــان
هندوچین نمود یافت.بوش پدر ،معاون ریگان نیز در
مذاکرات با چین برای تعدیل تنشها دربــاره تایوان
نقشی انکارناپذیر داشت .وی در دوره ریاستجمهوری
نیز از معاونش کوئیل برای پیشبرد اجماع داخلی میان
دولت و کنگره در جریان جنگ اول خلیج فارس بهره
گرفت.الگور معاون کلینتون ضمن پیشبرد مذاکراتی
درراستایتنشزداییباروسیه،مصروآفریقایجنوبی
و همچنین پیگیری خلع سالح هستهای قزاقستان
و اوکراین ،در اقناع و مداخله دولت آمریکا در جنگ
داخلی بوسنی نیز نقش چشمگیری داشت.بسیاری
از تحلیلگران معتقدند دیکچنی ،معاون اول بوش
پسر بسیار بیش از وزیر خارجه ،کاندولیزا رایس و وزیر
دفاع ،کالین پاول در سیاست خارجی آمریکا پس از11
سپتامبر ،بهویژه اقناع بریتانیا برای حمله به عراق نقش
داشته است.جو بایدن تقریب ًا نماینده ویژه اوباما در امور
افغانستان بود و سیاست افزایش نیروهای آمریکایی
در این کشور را به اجرا درآورد .پس از ظهور داعش نیز
رابط اصلی دولت آمریکا با عراق در جریان مأموریت به
اصطالح مبارزه با تروریسم بود .درباره ترامپ با توجه به
مواضعتنشزاومتناقض،مایکپنسعمدت ًابهتوجیهآن
و جلوگیری از تزلزل در روابط آمریکا و متحدان اروپایی
پرداختهاست.بهنظرمیرسدباتوجهبهتوضیحاتفوق
و با افزایش احتمال پیروزی بایدن در انتخابات و سن
باالی او ،اهمیت معاون اول وی در سیاست خارجی
این کشور افزایش خواهد یافت .نکتهای که دولتهای
رقیب و متخاصم آمریکا را به تأمل در ویژگیها و رفتار
سیاسی فرد متصدی این سمت وامیدارد.

3
نمای روز
رویـــتـــرز  :مــنــصــور
هــادی رئیس جمهور
مستعفی یمن دیروز
ریــــاض را بــه مقصد
آمــریــکــا تـــرک کــرد.
گفته می شود این یک
سفر درمانی یک هفته
ای خواهد بود .خروج
منصور هادی از ریاض
نقطه عطف بسیار مهمی در تحوالت یمن خواهد
بــود .هــادی بــزرگ ترین اهــرم عربستان برای
کنترل اوضاع یمن به نفع خود است.

توئیت روز

ویلیام بار دادستان کل آمریکا در مصاحبهای با
حمله به جناح چپ جامعه سیاسی آمریکا گفته
است که این جناح معتقد به فروپاشی نظام در این
کشور است .کایل کالینسکی از فعاالن چپگرای
آمریکایی در توئیتی به وی پاسخ داده است« :نرخ
بیکاری واقعی  20درصد .میلیونها نفر بدون
بیمه درمانی 80 .درصد مردم بدهی انباشته
دارند .تریلیونها دالر خرج جنگها شده است.
بله من به فروپاشی نظام(آمریکا) معتقدم».

پیشخوان بین الملل

ترکیهمجوزهایتازهبرایاکتشافوبهرهبرداریازمنابعگازیشرقمدیترانهصادرمیکند

پشتکردن اردوغان به رویای نزدیکی با
اتحادیه اروپا

رجب طیب اردوغان ،یک گام دیگر در مسیر
ماجراجویی هــای منطقه ا یاش برداشته
تا نشان دهــد دیگر همچون گذشته رویــای
پیوستن به اروپــا را در سر نمیپروراند .در
همین زمینه ترکیه به صورت رسمی اعالم کرد
که به زودی مجوزهای اکتشاف و بهرهبرداری
از منابع انــرژی در شرق دریــای مدیترانه را
صادر میکند .این در حالی است که اواخر
ماه گذشته میالدی آلمان به ترکیه هشدار
داد که چنان چه خواستار پیشرفت گفت
وگوها برای روابط بیشتر با اروپاست ،حفاری
برای اکتشاف منابع طبیعی در آبهای شرق
دریای مدیترانه را متوقف کند .صدور مجوز
بهرهبرداری از میادین گازی و هیدروکربنها
در آبهای مورد مناقشه شرق دریای مدیترانه
بخش مهمی از سخنان مولود چاووشاوغلو،
وزیر امور خارجه ترکیه را در نشست خبری
اخیرش پس از دیــدار با همتای آذربایجانی
خود در آنکارا تشکیل م ـیداد .این سخنان
که بی شک آتش تنش میان آنکارا و آتن بر سر
دستیابی به منابع دریایی را شعلهور تر میکند
در حالی ایــراد شــده که ترکیه روز دوشنبه
از ورود کشتی اکتشافی «اوروچ رئیس» به
آبهای شرق مدیترانه خبر داد و وزارت خارجه
این کشور به انتشار نقشه و جزئیات مرتبط با
محدوده فعالیت کشتی یاد شده اقدام کرد.
از سوی دیگر یونان ،همسایه ترکیه که هر دو
از اعضای سازمان پیمان آتالنتیک شمالی،
ناتو محسوب میشوند در پایان تشکیل یک
جلسه اضطراری با حضور فرماندهان نیروهای
مسلح این کشور تاکید کرد که آماده هرگونه
رویارویی دریایی در مدیترانه است .پیش از

این ،نیکوس دندیاس ،وزیر امور خارجه یونان
گفته بــود« :رفتار غیرقانونی و تحریکآمیز
ترکیه نه تنها به صلح و بیثباتی در مدیترانه
شرقی ،بلکه به انسجام ناتو و پیوندهای میان
آنکارا و اتحادیه اروپا آسیب جدی میزند».
اقدام ترکیه در اعزام یک کشتی اکتشافی به
منطقه مورد مناقشه با یونان در شرق مدیترانه
در واقع پایانی بود بر یک دوره آرام و کم تنش
که به واسطه میانجیگری آلمان رقم خورده
بــود .آنکارا قــرارداد دریایی یونان با مصر را
بهانه اقدام تازه خود در اعزام کشتی اکتشافی
به شرق مدیترانه کرده است .ترکیه در واکنش
به توافق تعیین حــدود دریایی میان مصر و
یونان آ نرا فاقد اعتبار خوانده و تاکید کرده
اســت که ایــن اقــدام با هــدف حــذف ترکیه از
شرق مدیترانه صورت گرفته است .به گفته
مقامات ترکیه انعقاد قرارداد یاد شده نشان
داد که ترکیه نمی تواند به یونان اعتماد داشته
باشد ،بنابراین به حضور در آبهایی که یونان
و قبرس نیز ادعــای مالکیت بر آن را دارنــد
نیز ادامــه میدهد .وزیــر امــور خارجه ترکیه
در سخنان روز سه شنبه خود تاکید کرد که
کشتی اکتشافی «اوروچ رئیس» کار خود را
ادامه خواهد داد و آنکارا تا پایان ماه آگوست
مجوزهای جدید اکتشاف و حفاری لرز های
را نیز صادر خواهد کرد .مولود چاووشاوغلو
در واکنش به ضر باالجلهای یونان برای
خــروج ترکیه از آ به ــای مــورد مناقشه نیز
یــادآور شد« :به دفاع از منافع ترکیه و مردم
جمهوری ترک قبرس شمالی در مدیترانه
شرقی ادامه خواهیم داد و در این باره سازش
نخواهیم کرد».

پارلمانلبنانامروزدربارهتشکیلدولتیاانتخاباتزودهنگامتصمیممیگیرد

حریری یا نواف سالم؟

انفجاربندربیروتوخسارتهایمالیوانسانی
فــراوان آن در کنار استعفای «حسان دیاب»
نخستوزیرلبنانشرایطسیاسی،اقتصادیو
اجتماعی پیچیدهای را فراروی این کشور قرار
داده است.امروز پنج شنبه قرار است پارلمان
لبنان در خصوص انحالل خــود و برگزاری
انتخابات زود هنگام تصمیمگیری کند.
قراین موجود نشان دهنده مخالفت پارلمان
با بــرگــزاری انتخابات زود هنگام اســت .هم
اکنون تنها گروهی که به شدت در پی برگزاری
انتخاباتزودهنگاماستحزب«قواتلبنانی»
بهرهبری«سمیرجعجع»است.اینحزبتالش
میکندباتشویقنمایندگانمنتسببهجریان
 14مارسبهاستعفاازمجلس،حلقهفشاربرای
برگزاری انتخابات را تنگتر کند .این درحالی
است که جریان «المستقبل» به رهبری «سعد
حریری» به دلیل اشتیاق زیاد برای بازگشت به
پستنخستوزیریتمایلچندانیبهبرگزاری
انتخابات زود هنگام نــدارد و به نظر میرسد
حریری و «ولید جنبالط» بار دیگر جعجع را در
این کارزار تنها بگذارند.تحول بعدی در فضای
سیاسی لبنان تشکیل دولت جدید با توافق
گروههایسیاسیاست.راهبردیکهاجراییتر
به نظر میرسد به ویژه آن که نیاز چندانی به
بحثهای طوالنی و جدالهای سیاسی رایج
در میان احزاب لبنانی ندارد .روزنامه لبنانی
االخبار نیز در مقالهای تأکید کرد که حزبا، ...
جنبشاملوجریانآزادملیلبناندرنشستی
که در عین التینة برگزار کردند ،روی دو نکته
مهموثابتتأکیدکردندکه«مخالفتبابرگزاری
انتخابات پارلمانی زودهنگام» و «مخالفت با
تشکیل دولت موسوم به بیطرف» بود ،این در
حالی است که تشکیل دولت وحدت ملی نیز
درسایهمخالفتآمریکابارویکارآمدندولتی
که حزبا ...لبنان در آن حضور نداشته باشد،

مشکلاست.اینمقالهتأکیدمیکندکهسقوط
دولتهادرلبنانبهمعنیورودبهمرحلهانتظار
منفی و خأل دولــت اســت ،رسیدن به راهکار
تشکیلدولتدرلبناندرشرایطعادیچندین
ماهطولمیکشد،چهبرسدبهاینکهشرایطی
فاجعهباردرکشوربهوجودآیدوفروپاشیمالی
و اقتصادی فراگیر در آن رخ داده باشد و اصرار
بینالمللی برای بهرهبرداریهای سیاسی از
عرصهلبنانافزایشیابد.
▪گزینههای 8مارسومخالفان

از هماکنون اسامی مختلفی نیز بهعنوان
گزینههای ریاست بر دولت جدید لبنان در
رســانـههــای ایــن کشور مطرح شــده اســت؛
گزینههایی که در راس آن ها نام سعدحریری،
نخستوزیر اســبــق لبنان و نـــواف ســام،
سفیر سابق ایــن کشور در ســازمــان ملل به
چشم میخورد .روزنامه االخبار در اینباره
مینویسد :گزینه اصلی آمریکا ،فرانسه و
عربستانسعودیبرایریاستبردولتجدید،
نواف سالم ،سفیر سابق لبنان در سازمان ملل
و قاضی کنونی در دادگــاه بینالمللی الهه
است .شعار این دولت «بیطرفی سیاسی»
و «جذب نیروهای تکنوکرات» خواهد بود.
در مقابل اما سالم زهــران ،از تحلیل گران
سیاسی نزدیک به جریان 8مارس (حزبا...
و متحدانش) با انتشار مقالهای مدعی شد:
نشستی میان نبیه بری ،جبران باسیل (داماد
میشل عــون) و علی حسین خلیل ،معاون
سیاسی حــزبا ...برگزار شده است .در این
نشست تمام اعضا ،ضمن مخالفت با تشکیل
«دولــت موسوم به بیطرف » و مخالفت با
انتخابات زودهنگام بر تشکیل «دولت وحدت
ملی»تأکیدکردهاند.اصلیترینگزینهمدنظر
هر3شخصیت نیز ،سعدحریری بوده است.

تیتریکروزنامهبلژیکی"LaLibreBélgiqueلیبر
بلژیک" (بلژیک آزاد)"هــر روز لبنان کمی بیشتر
در آشوب فرو می رود"روزنامه فرانسوی زبان لیبر
بلژیک در سال  1915در بروکسل تاسیس شد و
باقیمت 2یورودربلژیک 3،یورودرفرانسهو2,10
یورودرلوکزامبورگتوزیعمیشود.

چهره روز
ایلهان عمر ،زن سومالیایی
ت ــب ــار و مــســلــمــان حــزب
دموکرات که در انتخابات
س ــال  2018پــیــروز و به
عــنــوان تنها عضو محجبه
وارد کنگره آمریکا شد ،به
سمت پیروزی مجددش در انتخابات 2020
گام برداشته است .به گزارش رویترز ،عمر یکی
از دو نماینده زن مسلمان مجلس نمایندگان
آمریکا ،توانست رقیب هم حزبیاش «آنتون ملتون
میکوس» را در رقابت مقدماتی حوزه پنجم ایالت
مینهسوتا شکست دهد و به نمایندگی از حزب
دموکرات ،راهی دور نهایی شود که در ماه میالدی
نوامبر ،همزمان با انتخابات ریاستجمهوری
برگزار می شود .پیشتر البیهای صهیونیستی
تالش داشتند تا به هر نحو ممکن مانع از پیروزی او
در انتخابات مقدماتی شوند .اکنون او آماده است
تا در دوردوم ،به مصافرقیب جمهوری خواه برود.

قاب بین الملل

انتشار تصاویر تمرین دوی مــاراتــن نیروهای
آمریکایی در خیابان های استان االنبار ،واکنش
فعاالن مجازی عراقی را در پی داشته است.
بسیاری از فــعــاالن مــجــازی معتقدند کــه این
اقدامات و انتشار تصاویر آن دهن کجی آشکار
آمریکا به حاکمیت عراق است.

