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رابطهمرشدومریدی
تصاویردیدار الکساندر لوکاشنکو ،رئیسجمهور
بــاروس با والدیمیر پوتین بحث برانگیز شده
است .منتقدان میگویند لوکاشنکو در این دیدار
طوریرفتارکردهاستکهبرازندهدیدارباهمتای
خودش نبوده است.آن ها به یادداشت برداری
لوکاشنکو از صحبتهای پوتین اشاره می کنند.
بیبیسینیزازتیتر«رابطهمرشدومریدیبیندو
رهبر؟ »برای این دیدار استفاده کرد،دیداری که
بعد از آن پوتین خبر داد روسیه یک وام یک و نیم
میلیارد دالری به بالروس خواهد دادامامخالفان
دولت بالروس نگرانند که پوتین برای سرکوب
معترضان به لوکاشنکو کمک کند.در این بین
اشاره به نکاتی قابل توجه است -۱:بدون هزینه و
هدایتغربیها(ناتو،آمریکاوچندکشورمشخص
اروپایی) امکان ختم حکومت «لوکاشنکو» به
هیچ وجه فراهم نخواهد بود -۲.غرب خواستار
کنار گذاشتن لوکاشنکو و متعاقب آن استقرار
حکومتی با زمــامــداران شبیه امــروز ویلنیوس،
ورشو و کی یف برای مقابله هرچه بیشتر و تحدید
و تهدید روسیه در آن منطقه است اما به دلیل
حمایت مسکو از مینسک تاکنون موفق نبوده
است -۳.غرب برای نیل به اهداف مذکور هیچ
ابایی از تضییع مصالح و منافع مــردم بالروس
نــدارد و اساسا در بــاروس با هیچ حکومتی که
گوشبهفرمانهایسیاسی-امنیتی-اقتصادی
غربیهانباشدهمکاریمفیدوسازندهاینداشته
و نخواهد داشـــت -۴.طــی دو ســه ســال اخیر
سرویس امنیتی بــاروس دربــاره خوش رقصی
های لوکاشنکو برای جلب رضایت و خوشایند
بی حاصل غربی ها همواره هشدارهای جدی
داده بود و از سوی دیگر پوتین تقریبا دو سال قبل
تاکید کرده بود که هرگز اجازه نخواهد داد تجربه
اوکراین مجدد در بالروس هم تکرار شود .یکی
از مهم ترین نکات قابل توجه در تحوالت جاری
بــاروس مربوط به شناخت و درک نوع نگاه و
تعامل غربی ها با بالروس و ارزیابی دستاوردهای
لوکاشنکو از به اصطالح توسعه متقابل مناسبات
دو سه سال اخیرش با غرب است.

چهره روز

انتشاراولینتصویرازمخالفپوتین 27.روزپیش
ناوالنیمسمومشدکهپزشکانغربیمسمومشدن
وی با گاز اعصاب را تایید کردند و به طور ضمنی
مسئولیتآنرابهگردنکرملینانداختند.

نمای روز

جــرد كوشنر دامــاد یهودی تبار دونالد ترامپ
به شيخ حمد بن عيسى ،پــادشــاه بحرين ،يك
جلد تــورات هديه داد .کوشنر ،مبدع و مجری
اصلی طرح «معامله قرن» تاکنون نقش مهمی در
سیاستهایرئیسجمهورکنونیآمریکادرقبال
اسرائیلوصلحپوشالیخاورمیانهایفاکردهاست.

خبر متفاوت

ترامپ و گروه انتخاباتیاش اشتباهی از عکس
میگ  29روســی بــرای ابــراز حمایت از ارتش
آمریکا استفاده کردند.جالب این که این میگ
برای مقابله با اف  15و اف  16آمریکا طراحی
شده است! این گاف انتخاباتی ترامپیها باعث
شد داستان دخالت روس ها در انتخابات دوباره
به صورت جدی مطرح شود.

پوتین 1.5میلیارددالربهلوکاشنکوواممیدهد

کلید چالش های بالروس در دست تزار روس
«عزیزان روس! مالیا تهای پرداختی شما
ممکن است جانکندن لوکاشنکو را طوالنیتر

کند اما نمیتواند از پیروزی مردم جلوگیری
کند ».سوتالنا تیخانووسکایا ،رقیب الکساندر

لوکاشنکو که پس ازانتخابات اخیر در بالروس
با فرزندانش به لیتوانی پناهنده شده ،این
گونه به وام اعطایی روسیه واکنش نشان
داده است .الکساندر لوکاشنکو که با تمدید
دوره  ۲۶ساله ریاست جمهوری بر بالروس،
تظاهرات ادامــه داری را به راه انداخته ،به
سوچی واقع در کرانه دریای سیاه سفر کرد تا
حمایت پوتین «برادر بزرگ» خود را برای جلب
حمایت سیاسی و اقتصادی بیشتر روسیه ،به
دست آورد .دستاورد این سفر چنین بود که
پوتین در دیدار با رئیس جمهور بالروس گفت:
«روسیه  1/5میلیارد دالر وام به بالروس ارائه
میکند ...ما بالروس را بهعنوان نزدیکترین
متحد خود به حساب میآوریم و بدون شک به
تمامی تعهدات مان عمل میکنیم ».والدیمیر
پوتین ،لوکاشنکو را پیروز انتخابات و رئیس
جمهور ب ــاروس م ـیدانــد و گفته اســت که

چراغسبزمجلسانگلیسبهالیحهایبراینقضبخشهاییازتوافقبرگزیت

جانسون زیر میز زد

روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) روز به
روز پیچیده تر شده است و اکنون اقدامات بریتانیا
سبب شده چگونگی انجام برگزیت به بحرانی جدی
میان بریتانیا و اتحادیه اروپا تبدیل شود.در این زمینه
نمایندگانمجلسعوامبریتانیا،بهکلیاتالیحهدولت
بوریسجانسون درخصوصنادیدهگرفتنبخشهای
کلیدی از توافق برگزیت رای مثبت دادند.موضوع
ایرلندشمالیخطقرمزبریتانیاستواکنونجانسون
در الیحه ای که مطرح کرده و به تصویب نمایندگان
پارلمان بریتانیا رسیده عمال پروتکل ایرلند شمالی
را که هفت ماه پیش با اتحادیه اروپا درباره آن توافق
کرد ،نادیده می گیرد .براساس توافق پیشین تبادل
کاال میان بریتانیا و ایرلند شمالی ،از 1ژانویه2021
مطابق با قوانین اتحادیه اروپــا صــورت میگیرد.
همچنینشرکتهایتجاریبریتانیا مستقردرایرلند
شمالی تابع قوانین اتحادیه اروپا و ناگزیر به تکمیل
برگه گمرکی خواهند بود .اکنون جانسون
می گوید چنین اختیاری عمال زمینه
را برای جدایی ایرلند فراهم می
ســازد.دوره انتقالی روابط
میان بریتانیا و اتحادیه
اروپــا که قــرار است با
حفظ قوانین پیش
از بــرگــزیــت ادامـــه

یابد،در پایان دسامبر  2020به اتمام میرسد و
اکنون جنجال بر سر چگونگی برگزیت بار دیگر باال
گرفته است.بریتانیا اعالم کرده است در صورت عدم
پذیرش اروپا ،برگزیت بدون توافق را اجرا می کند،
اقتصاد بریتانیا طی ماه های اخیر بر اثر کرونا به شدت
آسیب دیــده است و در صــورت خــروج بــدون توافق
بسیاری از شرکت ها ورشکسته خواهند شد چنان
که براساس اطالعات فاش شده دولت بریتانیا طرح
اضطراری و فوقالعادهای را در مواجهه با برگزیت
بدونتوافقآمادهکردهکهبراساسآننیروهایارتش
برای مقابله با شورشهای خیابانی مردم و نیروی
دریایی و جلوگیری از برخورد صیادان بریتانیایی
و اروپایی در آبهای اطراف بریتانیا به حالت آماده
باش درآمده اند.اگرچه بحران برگزیت جدی است
اما جانسون همچنان امیدوار است که با چانه زنی با
اروپا بتواند امتیاز های مد نظر را به دست آورد اما اگر
نتیجهگفتوگوها،بهتوافقمنجرنشودازابتدای
سال آینده مقررات سازمان تجارت جهانی بر
روابط تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا حاکم
خواهد شد؛به نظر می رسد با این روند،
«برگزیت» خط پایانی بر رویاهای
لــنــدن دربـــــاره مــزایــای
خروج از اتحادیه اروپا
خواهد بود.

نیروهای روسیه آماد هاند در صورت نیاز به
مینسک در کنترل اوضاع کمک کنند .گفته
میشود که پوتین به دنبال روابط نزدیکتر با
بالروس است تا به حمایت خود ادامه دهد .دو
کشور همچنین چند معاهده دو جانبه امنیتی
و اقتصادی دارند.رئیس جمهور روسیه که
باتوجه به این توافقنامه های امنیتی معتقد
است در اداره امور همسایهاش حق آب و گل
دارد ،گفته بالروسیها باید شرایط سیاسی
خود را بدون هیچ گونه مداخله خارجی حل
و فصل کنند و از لوکاشنکو بهدلیل تعهد برای
انجام اصالحات قانون اساسی تقدیر کرد.
دیــدار روســای جمهور بــاروس و روسیه در
حالی بود که در روزهای اخیر بار دیگر صدها
هزار نفر در مینسک پایتخت بالروس و دیگر
شهرهای این کشور علیه لوکاشنکو تظاهرات
کردند.

افسراطالعاتیسازمانجاسوسیانگلیس MI6دربغدادکشتهشد

علیهائتالفآمریکایی

گــروههــای ناشناس عــراقــی در حال
گسترش حمالت خــود از آمریکا به
تمام منافع ائتالف آمریکا هستند.
کــاروانــی از خــودروهــای دیپلماتیک
انگلیس در بــغــداد هــدف بمب کنار
جــادهای قــرار گرفت .درایــن انفجار ،
یک افسر اطالعاتی سازمان جاسوسی
انگلیس موسوم به  MI6کشته شد .به
تازگی کاروانهای انتقال تجهیزات
ائتالف بینالمللی تحت امــر آمریکا
بارها در عراق هدف قرار گرفته است.
در اشغال سال  ۲۰۰۳آمریکاییها
با هــدف هجوم به مناطق دیگر عمل
میکردند که بالطبع این پراکندگی
نیرو کمک شایانی به انهدام آن ها در
جنگی نامنظم بود اما آن ها در این چند
ماه رفتار خود را از گسترش نفوذ به
تمرکز نیرو بــرای حفاظت از سفارت
و پایگاههای نظامی خــود معطوف
کــردهانــد .به همین دلیل گــروه های
مخالف حضور آمریکا در عــراق هم
رفتار خود را عوض کــرده انــد؛ از مهم
ترین رفتارهای نظامی این گــروه ها
در این چند ماه میتوان به مــوارد زیر

اش ــاره کــرد:الــف) ایــجــاد هستههای
جدیدمقاومتبرایعملیاتهایپنهان
بــدون ایــن که گروهی شناختهشده
مسئولیت حمالت را بر عهده بگیرد.
مانند تشکیل اصحاب الکهف و دیگر
گروههای مقاومت.ب) حمالت مداوم
با موشکهای دستساز علیه اهداف
آمریکایی به قصد حاکمشدن وحشت
بر ســربــازان اشغالگر.ج) جلوگیری
از انتقال ادوات نظامی و لجستیکی
برای تنگتر کردن محاصره به وسیله
بمبهای کنار جــادهای!بــه نظر می
رسدهدفمقاومتاکنون حاکمکردن
وحشت بر نظامیان آمریکایی و متمرکز
کــردن آمریکاییها در عــراق اســت،
موضوعی که کامال قابل لمس است؛
مرورکنیدمتمرکزشدننظامیانآمریکا
از چندین پایگاه به تنها دو پایگاه برای
در امان ماندن از حمالت مقاومت را که
حتی این موضوع هم با شکستهایی
برای آمریکا مواجه شده است ،زیرا به
دلیل بمبهای کنار جادهای نمیتواند
تجهیزاتش را منتقل کند و روزانــه
میلیونها دالر متحمل ضرر میشود.
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تیتر یک روزنامه فرانسوی« لوفیگارو» (Le
 «)Figaroیونان با کمک فرانسه در مقابل
ترکیه دوباره مسلح شد»«آتن دریافت 18
هواپیمای جنگی رافائل ،بالگرد و ناوچه
های جنگی را برای تقویت قدرت دفاعی
خــود در برابر آنکارا در مدیترانه شرقی
اعالم کرد»

توئیت روز

کنایه ترامپ به بایدن درب ــاره عملکرد
سیاسی اش :جو بایدن خــواب آلــود 47
سال را در سیاست گذرانده در حالی که
برای اسپانیایی تبارها وحشتناک بوده
است .اکنون برای کمک روی برنی سندرز
عاشق کاسترو تکیه میکند؛ ایــن موثر
نخواهد بود!به یاد داشته باشید ،کوبایی
های میامی به خاطر همه آن چه که برای
مردم بزرگ کوبایی مان انجام داده ام،
جایزه بسیار افتخارآمیز خلیج خوک ها را
به من اهدا کردند.

