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  گزارش  2

هشدار روسیه به صحنه سازی 
حمله شیمیایی در ادلب

درحالی ک�ه گفته می ش�ود گروه موس�وم به کاله س�فید    ها برای 
تکرار س�ناریوی حمله شیمیایی در اس�تان ادلب آماده می شود، 
روسیه نسبت به این اقدام مخرب تحت رهبری امریکا هشدار داد. 
مرکز آشتی روسیه در سوریه روز جمعه هش��دار داد گروهک موسوم به 
کاله سفیدها به همراه گروه تروریس��تی »هیئت تحریرالشام « در حال 
تدارک برای صحنه سازی حمله ش��یمیایی در ادلب هستند. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، یوری بورنکوف، رئیس مرکز آشتی روسیه با هشدار 
درباره احتمال صحنه سازی حمله ش��یمیایی در جنوب منطقه کاهش 
تنش ادلب گفت: »به عالوه، ما اطالعاتی دریافت کردیم که سران گروه 
تروریستی هیئت تحریرالشام به همراه سازمان به اصطالح حقوق بشری 
کاله سفید    ها قصد دارند استفاده از مواد سمی و تخریب زیرساخت های 
غیرنظامی در جنوب ادلب را صحنه سازی کنند«. بورنکوف درباره هدف 
از این صحنه سازی توضیح داد:»هدف از این فتنه انگیزی، تهیه عکس و 
فیلم برای توزیع کردن در اینترنت، رسانه های خاورمیانه و غربی است تا 
نیروهای دولت سوریه را به استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه شهروندان 
خود متهم کرده و حمالت خودس��رانه ای را به دمش��ق موجب شوند«. 
امریکا و متحدانش پیش از این دو بار به بهانه استفاده از سالح شیمیایی 
در سوریه به اهدافی در این کشور حمله کرده اند. اولین بار، فروردین ماه 
سال ۱۳۹۶ بود که امریکا به بهانه حمله شیمیایی در »خان شیخون«، 
به پایگاه هوایی »الش��عیرات « ارتش س��وریه در استان حمص حمالت 
موشکی کرد. دومین حمله یک سال بعد از حمله اول و در ۲۵ فروردین 
سال گذشته از سوی سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس انجام شد و آنها 
جمعا ۱۰۰ موشک به سوریه شلیک کردند. پایگاه افشاگر »ویکی لیکس« 
اخیراً فاش کرده است که سازمان منع سالح های شیمیایی تالش کرده با 
دستکاری در یک گزارش در مورد حمله شیمیایی در سوریه، زمینه حمله 
امریکا، انگلیس و فرانسه را به این کشور فراهم کند. بر اساس سندی که 
این پایگاه منتشر کرده، گزارش س��ازمان منع سالح های شیمیایی در 
مورد اس��تفاده از بمب شیمیایی در » دوما « در س��ال ۲۰۱۸، دروغ بوده 
است. ادعای حمالت شیمیایی در مناطق مختلف سوریه طی سال های 
اخیر به ابزاری برای حمالت غربی     ها علیه دولت سوریه تبدیل شده است. 
مسکو و دمشق هم بار    ها هشدار داده ا ند که گروه های تروریستی در تالش 
هستند با صحنه سازی یک حمله تروریستی، دمشق را متهم و راه را برای 
مداخالت نظامی خارجی در س��وریه هموار کنند. ادعاهای کشورهای 
غربی در حالی مطرح می ش��ود که سوریه در س��ال ۲۰۱۳ در چارچوب 
توافقی میان امریکا سالح های شیمیایی خود را زیر نظارت سازمان منع 
سالح های شیمیایی یا امحا کرده یا به خارج از سوریه ارسال کرده است. 
مقام های سوری نیز بار    ها اعالم کرده اند که این کشور سالح شیمیایی در 
اختیار ندارد. در شرایطی که کمیته تدوین قانون اساسی سوریه بین دمشق 
و معارضان در جریان است، امریکا در تالش است با تکرار سناریوی حمله 
شیمیایی و متهم کردن دولت سوریه، فشارهای بین المللی علیه بشار اسد 
رئیس جمهور سوریه را افزایش دهد و بتواند از این طریق امتیاز    هایی را از 
دمشق دریافت کند. این درحالی اس��ت که نیروهای مقاومت سوری در 
ماه های اخیر با شکست گروه های تروریستی، دست برتر را در تحوالت 
میدانی در اختیار دارند. استان ادلب، آخرین مقر تروریست    ها در سوریه به 
شمار می رود و غربی    ها درصدد هستند با تکرار سناریوی حمله شیمیایی 
در عملیات آزادسازی این منطقه وقفه ایجاد کنند و برای مدتی کوتاه به 

تکفیری    ها تنفس مصنوعی بدهند. 
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 امریکا باز هم مذاکرات با طالبان را متوقف کرد
»زلمای خلیل زاد « نماینده رئیس جمهور امریکا در مذاکرات افغانستان 
روز جمعه از توقف این گفت وگو   ها به دلیل حمله انتحاری به پایگاه این 
کشور در بگرام خبر داد.  به گزارش رویترز، خلیل زاد توضیح داد که پس 
از حمله انتحاری روز چهار   شنبه در بیرون از پایگاه نظامیان امریکایی در 
بگرام که منجر به کشته شدن دو غیرنظامی و زخمی شدن بیش از 7۰ 
تن شد، مذاکرات با طالبان فعاًل متوقف شده است. وی در صفحه توئیتر 
خود نوشت: »امروز با طالبان دیدار کردم، خشم خود درباره حمله به 
بگرام را ابراز داشتم. ما توقف کوتاهی ]در مذاکرات[ می دهیم تا آنها با 

رهبر خود درباره این موضوع ضروری مشورت کنند.«
-----------------------------------------------------

 توافق در کنگره برای جلوگیری از تعطیلی دولت ترامپ
نمایندگان کنگره امریکا بر سر الیحه بودجه ساالنه جهت تأمین منابع 
مالی دولت این کش��ور و جلوگیری از تعطیلی آن به توافق رسیدند.  به 
نوشته پایگاه »هیل«، نمایندگان دخیل در تصمیم گیری درباره اعتبارات 
در خصوص چندین موضوع از جمله نحوه اختصاص بودجه به طرح ترامپ 
برای احداث دیوار حائل م��رزی به توافق رس��یدند. جزئیات این الیحه 
مشخص نیست، اما »استینی هویر«، رئیس اکثریت مجلس نمایندگان 
امریکا گفته امیدوار است آن را روز سه    شنبه به رأی بگذارد. نمایندگان 
دموکرات می گویند به آنها اطمینان داده شده بعد از تصویب این الیحه 
توسط آنها، ترامپ آن را امضا خواهد کرد. این به معنی آن است که دولت 

امریکا بعد از ضرب االجل ۲۰دسامبر، دولت تعطیل نخواهد شد. 
-----------------------------------------------------

 تصویب قطعنامه کنترل تسلیحات در سازمان ملل
قطعنامه پیشنهادی روس��یه درباره کنترل تس��لیحات و منع تکثیر 
سالح های کش��تار جمعی به اتفاق آرا در مجمع عمومی سازمان ملل 
تصویب شد.  به گزارش خبرگزاری تاس، مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد با ۱7۹ رأی از جمله رأی امریکا، به اتفاق آرا قطعنامه پیشنهادی 
روس��یه درباره تقویت سیستم کنترل تس��لیحات، خلع سالح و منع 
تکثیر سالح های کش��تار جمعی را تصویب کرد. هیچ کشوری به این 
قطعنامه رأی منفی نداده است. تنها اوکراین، گرجستان و جزایر پاپالئو 
رأی ممتنع دادند. این سند خواستار بررسی جدی عواقب منفی پایان 

معاهدات و توافقات در زمینه کنترل تسلیحات شده است. 
-----------------------------------------------------

 کاهش موقت تنش تجاری امریکا  با چین
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، تعرفه گمرکی بر بعضی از کاالهای 
وارداتی در چین را به حالت تعلیق درآورده اس��ت.  ای��ن اقدام به منزله 
کاهش تنش تجاری بین دو کش��ور اس��ت. خبرگزاری رویترز به نقل از 
منابعی در دولت امریکا گفته است ایاالت متحده تعرفه    هایی را که قرار بود 
از روز یک   شنبه از کاالهای وارداتی از چین به ارزش ساالنه ۱۶۰ میلیارد 
دالر دریافت شود فعاًل معلق کرده اس��ت. همچنین قرار است بخشی از 
تعرفه های وضع شده به تدریج کاهش یابد.  در مقابل، چین متعهد شده 
است طی س��ال آینده میالدی واردات تولیدات کشاورزی از امریکا را به 
میزان ۵۰ میلیارد دالر افزایش دهد که دو برابر واردات از امریکا در سال 

۲۰۱7 یعنی زمان آغاز اختالفات تجاری بین دو طرف بوده است. 
-----------------------------------------------------

  نگراني روسیه از آزمایش موشک بالستیک امریکا 
وزارت خارجه روسیه و سخنگوی کاخ کرملین به آزمایش اخیر موشک 
بالس��تیک ارتش امریکا واکنش نش��ان دادند. »دیمیتری پسکوف « 
سخنگوی ریاست جمهوری روس��یه روز جمعه در واکنش به آزمایش 
موشک بالستیک توسط ایاالت متحده، گفت واشنگتن از مدت    ها قبل 
 )INF( به دنبال خروج از معاهده منع موش��ک های هسته ای میان برد
بوده است. به نوش��ته خبرگزاری »اینترفکس « پسکوف با بیان اینکه 
موشک آزمایش ش��ده روز گذش��ته، طبق معاهده INF ممنوع بوده، 
توضیح داد: »آزمایش آن موشک بالستیک، تأیید آشکاری بود بر اینکه 

معاهده INF ابتدا با اقدام امریکا فرو پاشید.«

لغو مستثنی شدن تحریم های دارویی
 ممانعت از کمک های هالل احمر

تحریم های امریکا به غذا و دارو رسید!
امریکا در اعمال تحریم علیه ایران به سیم آخر زده و نه تنها مانع 
تصویب بند مربوط به آثار منفی تحریم های ایران در ارائه کمک های 
بشردوستانه هالل احمر به مردم آسیب دیده از بالیای طبیعی شده، 
بلکه در حال علنی کردن اعمال تحریم های دارویی علیه ایران است. 
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا هفته قبل در یک نشست خبری اعالم 
کرد که واشنگتن تحریم های تازه ای علیه شرکت خطوط کشتیرانی 
ایران )IRISL( و شرکت ای- س��یل )E-Sail( مستقر در چین اعمال 
می کند ، حتی اگر ای��ن خطوط در رابطه با نقل و انتق��ال دارو به ایران 
فعال باش��ند. وزارت خزانه داری امریکا در توضیح خ��ود در مورد آثار 
این تحریم ها، به صراحت اعالم کرده که این تحریم های جدید، ارسال 
دارو و اقالم انس��انی به ایران را نیز محدود می کند. تحریم      هایی که به 
تازگی اعالم ش��ده از روز ۸ ژوئن ۲۰۲۰ میالدی )۱۹ خرداد ۱۳۹۹( 
اجرایی می شوند. خزانه داری امریکا اعالم کرده که از آن تاریخ به بعد، 
»اتباع ایاالت متحده، مگر با دریافت مجوزهای موردی، از مشارکت در 
تراکنش با IRISL و E-Sail منع خواهند شد، از جمله از تراکنش های 
مربوط به فروش محصوالت زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزش��کی از 
سوی اتباع ایاالت متحده.« در صفحه پرسش و پاسخ های خزانه داری 
امریکا، در این رابطه آمده است: »ایاالت متحده مجوز     ها و معافیت های 
گسترده ای ذیل تحریم      ها دارد که اجازه فروش محصوالت زراعی، غذا، 
دارو و تجهیزات پزشکی به ایران توسط افراد امریکایی یا غیرامریکایی 
را می دهد. اما این مجوز     ها و معافیت      ها عموماً تراکنش با افرادی که ذیل 

فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم شده اند را شامل نمی شود.« 
روز پنج  شنبه هم در جریان برگزاری سی و سومین کنفرانس بین المللی 
صلیب سرخ و هالل احمر، هیئت های امریکا، کانادا و انگلیس با تصویب 
بند آثار منفی تحریم      ها در ارائه کمک های بشردوستانه به انسان های متأثر 
از بالیای طبیعی مخالفت کردند.  این در حالی است که در نشست های 
تدوین قطعنامه      ها و هم در جلسات عمومی، تعداد قابل توجهی از کشور      ها 
از ایده پیشنهادی جمهوری اسالمی ایران حمایت کرده بودند. اسماعیل 
بقایی هامانه، سفیر و رئیس هیئت ایران در این کنفرانس، در واکنش به 
این اقدام هیئت امریکایی گفت: »مخالفت علن��ی امریکا با ابراز نگرانی 
کنفرانس راجع به آثار منفی تحریم      ها بر امور بشردوستانه، به روشنی دروغ 
بودن ادعاهای این کشور مبنی بر مستثنی بودن موضوعات بشردوستانه از 
شمول تحریم      ها را ثابت کرد. بقایی هامانه تأکید کرد: تحریم های یکجانبه 
امریکا ناقض اصول بنیادین بشر دوستانه و حقوق بشر است. مخالفت     ها با 
اقدامات تحریمی امریکا علیه ایران رو به افزایش است. »منصور العتیبی« 
نماینده کویت در شورای امنیت سازمان ملل گفت که کویت نمی خواهد 
کشور همسایه و مسلمانی همچون ایران تحت تحریم      ها یا منزوی باشد. 
او در گفت وگو با شبکه الجزیره، گفت که امیدوار است اختالفات موجود 
پایان یافته و به اصالح برجام منجر شود، به طوری که مطمئن شویم ایران 

به سمت برنامه های دیگر یا برنامه تسلیحاتی هسته ای باز نمی گردد. 
 سئول تسلیم شد

کره جنوبی سرانجام تحت فش��ارهای امریکا در حال ارزیابی راه های 
مشارکت مس��تقیم یا غیرمس��تقیم در ائتالف دریایی در تنگه هرمز 
اس��ت. به گزارش فارس، خبرگزاری یونهاپ با اشاره به جلسه شورای 
امنیت ملی کره جنوبی که روز پنج  ش��نبه برگزار ش��د گزارش داد که 
به نظر می رسد سئول تحت فش��ارهای امریکا در حال ارزیابی جدی 
راه های مشارکت در مأموریت دریایی واشنگتن در تنگه هرمز به منظور 
تضمین ادعایی آزادی کش��تیرانی در این منطقه اس��ت. »چئونگ وا 
دائه« یک عضو شورای امنیت ملی کره جنوبی که با رسانه      ها درباره این 
جلسه صحبت می کرد، گفت: اعضا چگونگی مشارکت در این مأموریت 
بین المللی برای حفاظت از مردم و کشتی های کره جنوبی را بازنگری 
کردند. در بیانیه چه��ار پاراگرافی که وزارت دف��اع کره جنوبی در این 
زمینه منتشر کرده است جزئیات بیشتری ارائه نشده است. وزارت دفاع 
کره جنوبی گفته، امریکا درخواست های مکرر خود را به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم به ما ارائه کرده است اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده 
است. وزارت دفاع کره جنوبی اما نگفته که درخواست امریکا شامل چه 
چیز     هایی اس��ت؛ آیا به دنبال اعزام نیروی نظامی از طرف کره جنوبی 

است یا فقط درخواست مشارکت مالی است. 

انتخابات سوم هم اسرائیل را 
از بن بست خارج نمی کند

نتای�ج اولی�ن نظرس�نجی ص�ورت گرفت�ه پ�س از انح�الل 
پارلم�ان رژی�م صهیونیس�تی )کنس�ت( نش�ان می ده�د ک�ه 
بح�ران سیاس�ی در اراض�ی اش�غالی بع�د از برگزاری س�ومین 
انتخاب�ات پارلمان�ی ط�ی ی�ک س�ال ادام�ه خواه�د داش�ت. 
در شرایطی که احزاب صهیونیستی به دنبال برگزاری انتخابات سوم 
در کمتر از یک سال هستند تا از بن بست سیاسی خارج شوند، شواهد 
حاکی از این است که انتخابات آتی هم نمی تواند دردی از صهیونیست   ها 
دوا کند و دور باطل همچنان ادامه خواهد داشت. روزنامه یسرائیل هیوم 
روز جمعه با انتشار یک نظرسنجی، اعالم کرد که در صورت برگزاری 
انتخابات سوم کنست، حزب آبی- سفید برای دومین بار پیشتاز خواهد 
بود. طبق نظرسنجی که مؤسسه اس��رائیلی میدگام انجام داده است، 
حزب آبی- سفید به رهبری بنی گانتس پیش��تازی چشمگیرتری بر 
حزب لیکود ب��ه رهبری بنیامی��ن نتانیاهو رقم خواه��د زد. طبق این 
نظرسنجی، اگر اآلن در اسرائیل انتخابات سراسری برگزار شود حزب 
آبی  و سفید با صعود چهار پله ای نسبت به انتخابات شهریورماه، حائز ۳7 
کرسی پارلمان می شود. این حزب در دومین انتخابات کنست توانسته 
بود ۳۵ کرسی را به دست آورد. به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل، حزب 
لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نیز که طی روزهای اخیر با مشکالتی 
مانند رسمی شدن اتهامات مجرمانه نتانیاهو و به چالش کشیده شدن 
رهبری وی در این حزب مواجه اس��ت، با س��قوط دو پله ای نسبت به 
انتخابات قبلی، ۳۱ کرس��ی پارلمان را به دس��ت می آورد. فهرس��ت 
مشترک عربی نیز طبق این نظرسنجی، ۱۴ کرسی را به دست می آورد 
و حزب شاس و » اسرائیل خانه  ما « در جایگاه چهارم و پنجم با هشت 
کرسی قرار می گیرند. در صورتی که نتایج این نظرسنجی به واقعیت 
بپیوندد، انتخابات پارلمانی کنست بحران سیاسی رژیم صهیونیستی را 
حل نخواهد کرد و این نتایج به بحران ناشی از ناتوانی حزب نتانیاهو یا 
حزب گانتس در کسب اکثریت ۶۱ کرسی از میان ۱۲۰ کرسی جهت 

تشکیل دولت کمک نخواهد کرد. 

حزب محافظه کار    گزارش  یک
انگلیس به رهبری 
بوریس جانسون در انتخابات پارلمانی که نتایج 
آن غیرمنتظره بود، توانست اکثریت کرسی    ها را 
از آن خود کند و می تواند به تنهایی و بدون ائتالف 
با سایر احزاب، دولت تش�کیل دهد؛ دولتی که 
اولین اقدام آن اجرای »برگزیت « خواهد بود که 
جانسون وعده داد تا 31 ژانویه )11بهمن98(  آن 
را عملی می کن�د. پیروزی ش�گفت انگیز حزب 
محافظه کار هرچند راه را برای خروج انگلیس از 
اتحادی�ه اروپا هم�وار کرد اما کوک کردن س�از 
استقالل طلبی در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، 
می تواند به دو پارگی بریتانیا منجر شود. اتحادیه 
اروپا با احتیاط از نتایج انتخابات استقبال کرده و 
خواهان اجرای هرچه سریع تر برگزیت شده است 
اما پیروزی محافظه کاران بی�ش از همه مقامات 
صهیونیس�تی و دونالد ترامپ را ذوق زده کرده 
است و آنها خواهان تقویت روابط دوجانبه با لندن 
شده اند. رهبر اسکاتلند هم در واکنش به نتایج 
انتخابات، خواهان برگزاری همه پرسی استقالل 
ش�د.  بریتانی�ا  از 
به گزارش »جوان«، بوریس جانسون، نخست وزیر 
انگلیس که ب��رای اجرای پرونده خ��روج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا، موسوم به »برگزیت « بی تابی می کرد 
و نیاز به پشتوانه مردمی داش��ت، اکنون با پیروزی 
در انتخابات پارلمانی قصد دارد مأموریت نیمه تمام 

خود را کامل کند. 
انتخابات زودهنگام پارلمانی بریتانیا روز پنج  شنبه 
در سراسر این کش��ور برگزار شد و با شمارش نتایج 
آرا، ح��زب محافظه کار با کس��ب ۵۴ درصد، پیروز 
انتخابات شد. به گزارش بی بی سی انگلیسی، حزب 
محافظه کار ۳۶۵ کرسی، حزب کارگر ۲۰۳ کرسی 
و حزب ملی اسکاتلند ۵۰ کرسی کسب کرده اند. در 
این انتخابات محافظه کاران موفق شدند ۴7 کرسی 
بیش��تر از دور قبل کس��ب کنند و در مقابل حزب 
کارگر با از دست دادن ۵۹ کرسی شکست سنگینی 
را تجربه کرد. شکس��ت در انتخابات پارلمانی برای 

حزب کارگر چنان سنگین بود که جرمی کوربین، 
رهبر این حزب اع��الم کرد ک��ه از رهبری حزبش 
کناره گیری خواه��د کرد. ح��دود ۶7 درصد مردم 
بریتانیا در این انتخابات شرکت کردند و نکته عجیب 
اینکه مس��تقل     ها با وجود داشتن بیش از ۱۹۰هزار 

رأی، ۲۳ کرسی خود را در پارلمان از دست دادند. 
ح��زب محافظه کار ب��رای پیش��برد برگزی��ت، به 
۳۲۶کرسی از ۶۵۰ کرسی پارلمان نیاز داشت ولی 
آسان تر از آنچه تصور     می ش��د بر رقیب خود حزب 
کارگر غلبه کرد. در روزهای اخیر نتایج نظرسنجی     ها 
حاکی از پیشتازی نسبی حزب محافظه کار از حزب 
کارگر بود اما نتایج انتخابات غیرقابل پیش بینی بود 
و حتی حزب حاکم نیز تصور این پیروزی قاطعانه را 
نداشت. پیروزی حزب محافظه کار در انتخابات اخیر، 
بزرگ ترین پیروزی این حزب از زمان مارگارت تاچر، 

نخست وزیر این کشور در دهه ۱۹۸۰ بوده است. 
 پیش به سوی برگزیت 

حزب محافظه کار که در انتخابات قبلی نتوانس��ته 
بود اکثریت کرس��ی های پارلمان را کس��ب کند و 
برای تشکیل دولت اقلیت مجبور به ائتالف با سایر 
احزاب بود، با پیروزی در این دور به تنهایی می تواند 
دولت تشکیل دهد. جانسون پس از آنکه نتوانست 
در موعد مقرر تا ۳۱ اکتبر این کش��ور را از اتحادیه 
اروپا خارج کن��د، برگزاری انتخاب��ات زودهنگام را 
به عن��وان راه مطمئنی به منظ��ور تحقق برگزیت 
پیش روی انگلیسی     ها قرار داد. او اینک با اطمینان 
بیشتری قادر خواهد بود توافقنامه برگزیت را از سد 
پارلمان عبور داده و انگلیس را در موعد ۳۱ ژانویه از 
اتحادیه اروپا خارج کند. به گزارش روزنامه گاردین، 
جانسون روز جمعه اعالم کرد که پشتوانه قوی الزم 
را برای تحقق برگزیت از س��وی مردم کسب کرده 
است. جانسون در سخنرانی خود پس از پیروزی در 
انتخابات گفت که نتیجه انتخابات به معنی تحقق 
برگزیت اس��ت و وعده داد تا آخر ژانویه برگزیت را 
اجرایی خواهد کرد. جانسون در جمع هواداران خود  
گفت:»ما موفق ش��دیم، ما بن بست را شکستیم. از 
همه کسانی که کمک کردند تا بزرگ ترین اکثریت 

قاطع حزب محافظه کار از زمان دهه ۱۹۸۰ به دست 
بیاید، تشکر می کنم.«  جانسون دیروز بالفاصله پس 
از اعالم نتایج نهایی، به کاخ باکینگهام رفت تا از ملکه 
الیزابت، مجوز تشکیل دولت جدید را دریافت کند. 

حزب کارگر و دیگر احزاب در ماه های اخیر به دنبال 
برگزاری رفراندوم دوم بودند تا بتوانند همچنان در 
اتحادیه اروپا باقی بمانند، اما نتایج انتخابات همچون 
تیر خالصی به مخالفان برگزیت ب��ود و رؤیای آنها 
برای ماندن در اروپا از بین رفت. با اجرای برگزیت، 
انگلیس باید مبلغ ۵۰ میلیارد دالر به اتحادیه اروپا 
بپردازد که جانس��ون تالش می کند بدون پرداخت 
این هزینه گزاف، برگزیت را اج��را کند؛ چیزی که 
رهبران اروپا به ش��دت با آن مخالف هس��تند و در 
صورت امتناع لندن، این مسئله می تواند به روابط دو 

طرف لطمه وارد کند. 
 ذوق زدگی واشنگتن و تل آویو

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا که بیش از همه 
از پیروزی حزب محافظ��ه کار در انگلیس ذوق زده 
شده، دیروز در پیامی توئیتری به جانسون تبریک 
گفت. ترامپ نوش��ت:»به نظر می رس��د پیروزی 
بزرگی برای بوریس در انتخاب��ات بریتانیا حاصل 
ش��ده!«. ترامپ همچنین آمادگی خ��ود را برای 
انعقاد توافق دوجانبه تجاری ب��ا لندن که پیش تر 
وع��ده آن را داده بود، اعالم ک��رد. ترامپ خواهان 
فروپاش��ی اتحادیه اروپا اس��ت و از ملی گرایی در 
کش��ورهای اروپایی حمایت می کن��د تا جایی که 
هفته گذشته برخی منابع گفتند که ترامپ هر روز 
برای فروپاشی اتحادیه اروپا دعا می کند. با خروج 
انگلیس از اروپا، به نظر می رسد روابط واشنگتن و 
لندن تقویت خواهد ش��د و این برای رهبران اروپا 

نگران کننده است. 
مقامات تل آویو هم در همس��ویی با سیاست های 
واش��نگتن، از پیروزی ح��زب محافظ��ه کار ابراز 
خرسندی کردند. به گزارش ش��بکه اسکای نیوز، 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
دی��روز در صفح��ه ش��خصی خ��ود در توئیت��ر 
نوشت:»دوس��ت من بوریس جانس��ون، پیروزی 

تاریخی ات را تبریک می گویم. این روز بزرگی برای 
مردم بریتانیا و برای رابطه دوستانه بین ما است«. 
بعد از نتانیاهو، نوبت رووین ریولین، رئیس این رژیم 
بود تا خوشحالی خود را از پیروزی حزب جانسون 
و شکس��ت حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین 
نش��ان دهد. بنی گانتس، رهبر حزب آبی و سفید 
اس��رائیل هم در صفحه توئیتر خود نوشت:»اقبال 
ضعیف برای جرمی کوربین در انتخابات سراسری 
انگلیس، خبر خوبی برای اسرائیل، یهودیان بریتانیا 

و باالتر از همه، دموکراسی در انگلیس است.«
اتحادیه اروپ��ا هم که در س��ال های اخیر با تالش 
فراوان نتوانس��ت بریتانیا را در دامن خود نگه دارد 
به نتایج انتخابات بریتانیا واکنش محتاطانه نشان 
داد. به گزارش یورونیوز، ش��ارل میش��ل، رئیس 
شورای اروپا روز جمعه با اش��اره به پیروزی حزب 
محافظه کار به رهبری بوریس جانسون، خواستار 
تصویب فوری توافق برگزیت در پارلمان این کشور 
شد. میش��ل ضمن تبریک به جانسون، با تأکید بر 
اینکه اتحادیه اروپا آماده ایجاد روابط مستحکم با 
انگلستان در آینده است، اظهار داشت:»انتظار داریم 
پارلمان انگلستان طرح برگزیت را به شکل فوری 
امضا کند«. ورسوال فون درالین، رئیس کمیسیون 
اروپا در واکنش به پیروزی »بوریس جانسون« در 
انتخابات پارلمانی انگلیس و تأکید او برای خروج 
این کشور از اتحادیه اروپا تصریح کرد که زمان برای 

توافق تجاری با دولت لندن بسیار کوتاه است. 
 دوپارگی بریتانیا

اسکاتلندی    ها که در سه سال گذشته در مخالفت 
با همه پرس��ی برگزیت، هم��واره مترصد فرصتی 
برای خروج از بریتانیا بودند بار دیگر این مسئله را 
با جدیت دنبال می کنند. نیکوال استورجن، رهبر 
حزب ملی اس��کاتلند که حزب متبوعش با کسب 
نزدیک به ۵۰ کرس��ی پارلمان بریتانی��ا پیروزی 
خیره کننده ای را در مقایسه با نتایج انتخابات سال 
۲۰۱7 رقم زده، در واکن��ش به پیروزی این حزب 
گفت که نتیجه انتخابات نش��ان می دهد که باید 
به اس��کاتلند حق انتخاب داد. وزیر اول اسکاتلند 
ضمن مخالفت با خروج کشورش از اتحادیه اروپا، 
گفت همه پرسی مجدد برگزیت باید در اسکاتلند 
برگزار شود. استورجن سپس از نتایج کلی انتخابات 
که گویای پیروزی حزب محافظه کار اس��ت ابراز 
ناخرسندی کرد و این نتیجه را »تیره و تار « توصیف 
کرد. وزیر اول اسکاتلند تصریح کرد:»رأی دهندگان 
]اس��کاتلندی[ به حزب محافظه کار و به جانسون 
مأموریت دادند که بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج 
کند ولی رأی دهندگان دولت بوریس جانس��ون را 
نمی خواهند. آنها خواستار حضور در اتحادیه اروپا 
هستند«. همه پرسی استقالل اسکاتلند از بریتانیا 
در سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شد که بیش از ۵۰ درصد 
مردم این کشور با آن مخالفت کردند. با این وجود 
حزب ملی اس��کاتلند امیدوار اس��ت که با اجرای 
برگزیت به دست بوریس جانس��ون، برآیند عالقه 
حداکثر مردم این کشور برای بقا در اتحادیه اروپا 
با موج پیشین ملی گرایی، این بار به استقالل این 
کشور منجر شود. در صورت استقالل اسکاتلند از 
بریتانیا، راه برای همه پرسی جدایی در ایرلند شمالی 
و ولز نیز هموار خواهد شد که خواهان باقی ماندن 
در اتحادیه اروپا بودند. با خ��روج لندن از اتحادیه 
اروپا و استقالل اس��کاتلند، بریتانیا دوپاره خواهد 
ش��د و تبعات اقتصادی بیش از پی��ش گریبانگیر 
انگلیس خواهد شد. روزنامه فایننشال تایمز دیروز 
در گزارش��ی نوش��ت که هرچند پی��روزی حزب 
محافظه کار به معنای خروج از اتحادیه اروپا است 
اما این مس��ئله می تواند به دوپارگی بریتانیا منجر 
ش��ود. نتایج تازه     ترین نظرسنجی صورت گرفته از 
سوی شبکه اسکای نیوز نیز نشان می دهد بیشتر 
طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا معتقدند 
که جدایی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی هزینه ای 

است که باید برای تحقق برگزیت به آن تن داد. 

در ادامه وقایع مشکوک در حاشیه اغتشاشات 
عراق از جمله ربایش و مفقود ش�دن ش�ماری 
از معترض�ان، قتل دلخ�راش و س�پس آویزان 
ک�ردن نوجوان 16س�اله عراقی، نش�ان داد که 
اعتراض�ات ع�راق در ح�ال منح�رف ش�دن 
ب�ه تمای�الت داعش�ی اس�ت، اعتراضاتی که 
مدت هاست برخی رهبران عراقی درباره هدایت 
آن از خارج و نقش امریکا در آن هشدار می دهند. 
روز پنج  شنبه انتشار تصاویری از کشتن و آویزان 
کردن نوجوانی ۱۶ س��اله از تیر برق میدان الوثبه 
بغداد در ش��بکه های اجتماع��ی مانند یک بمب 
خبری در میان انبوه وقایع ناگوار اخیر در این کشور 
منفجر شد. سرتیپ »عبدالکریم خلف « سخنگوی 
فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق درباره جزئیات 
این حادثه، گف��ت:» نام او هیثم علی اس��ماعیل  
اس��ت که پس از درگیری لفظی و درخواس��ت از 
معترضان برای دور شدن ازاطراف منزلش، کشته 

شده است. «
 خلف تصریح کرد که این مشاجره لفظی به درگیری 
منجر شد و اسماعیل، چند تیر هوایی شلیک کرد. 
حاضران هم با کوکتل مولوت��وف خانه او را به آتش 
کش��یدند و پس از یورش به منزل این ج��وان او را 

کشتند و به تیر برق آویزان کردند! 
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق گفته  
که نیروهای امنیتی در این جریان مداخله نکرده اند 
و منتظر تصمیم گیری طرف های مسئول هستند. 
خلف ادامه داد: »جنایت وحش��تناکی که در حق 
این نوجوان صورت گرفت بی مجازات نخواهد ماند 

و وقت آن رسیده که دولت حاکمیت و تسلط خود را 
بر میدان های اعتراضات اعمال کند.« 

سرتیپ »خالد محنا« سخنگوی وزارت کشور عراق 
هم در گفت وگو با ش��بکه العراقی��ه گفت: »وزارت 
کشور اطالعات کاملی را درباره عوامل حادثه الوثبه 
جمع آوری کرده و به دس��تگاه قضایی تحویل داده 

است.« 
وی حادثه الوثبه را وحشتناک خواند و گفت: »یک 
اجماع نظر مل��ی وجود دارد ک��ه خواهان مداخله 
نیروهای امنیتی ب��رای اعمال امنیت اس��ت و در 
روزهای آتی شاهد نقش بزرگ تر نیروهای امنیتی 
در پیرامون میدان های تظاهرات و داخل آن خواهیم 

بود.«
در همین روز، عراق یک حادثه تروریس��تی را هم 
تجربه کرد. بنابر اعالم کمیته اطالع رسانی امنیتی 
عراق در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده 
در شهر س��امرا، ۱۰ نفر از نیروهای حشدالشعبی 
شهید و زخمی شدند. یک مقام امنیتی عراق هم این 
مورد گفت: »یک عامل انتحاری سوار بر خودروی 
بمب گذاری شده خود را نزدیک جمعی از نیروهای 
حشدالشعبی از »هنگ ذی قار « منفجر کرد و همه 
شهدا و مجروحان از استان ذی قار هستند.«  این اقدام 
در شرایطی صورت گرفت که نیروهای حشدالشعبی 
تعدادی از حمالت داعشی    ها  را در بسیاری از مناطق 

به ویژه در شرق و شمال عراق خنثی کرده اند. 
 مردان نقابدار؛ نقش آفرینان پروژه ربایش 

معترضان
این وقایع در حال��ی صورت گرفت ک��ه به تازگی، 

گروهی شبه نظامی به مقر معترضان معروف به گاراژ 
» السنک « در بغداد حمله کردند و پس از درگیری با 
آنها، شماری را به زور سوار اتوبوس کردند و با خود 
بردند. برخی از منابع پزشکی به خبرگزاری فرانسه 
گفتند که در این درگیری ۲۰ معترض و چهار افسر 
پلیس کشته و بیش از ۸۰ نفر گم ش��ده اند. از اول 
اکتبر سال جاری تقریباً هر روزه تعدادی از معترضان 
در بغداد و شهرهای جنوبی عراق ناپدید شده اند. در 
بیشتر موارد معترضان هنگام بازگشت به خانه و در 
نزدیکی محل زندگی خود ربوده می شوند. در یک 
مورد، جسد کبود شده معترضی ۱۹ ساله در نزدیکی 
خانه اش در بغداد پیدا شد. در موردی دیگر هم یکی 
از فعاالن معترض و برجسته شهر کربال به دست یک 

موتورسوار مسلح کشته شد. 
 نیروهای سازمان  یافته در پس پرده

»عادل عبدالمهدی « نخست وزیر دولت پیشبرد امور 
عراق در واکنش به حادثه »الوثبه « گفت: »حادثه 
»الوثبه « نشان دهنده وجود گروه های سازمان یافته 
کشتار است. ما از هیچ اقدامی در راستای حمایت 
از تظاهرات کنندگان دریغ نمی کنیم. « همچنین 
آیت اهلل »س��یدعلی سیس��تانی« مرجع شیعیان 
عراق با محکوم کردن موج اخیر کشتار   ها و ربودن 
معترضان، از دولت خواست که دسترسی وسیع به 
اسلحه را محدود کند و عراق را از شبه نظامیان خارج 
از حوزه اقتدار دولت ر   هایی بخشد. آیت اهلل سیستانی 
همچنین از نیروهای مسلح و سرویس های امنیتی 

خواسته حافظ مردم باشند. 
حجت االسالم »احمد الصافی« نماینده مرجعیت 

عراق و خطیب جمعه شهر مقدس کربال با یادآوری 
دومین سالروز شکست داعش در عراق گفت، کسانی 
که داعش را شکست دادند، می توانند اصالحات را 
نیز به پیش ببرند. »مهدی تقی « عضو کمیسیون 
امنیتی پارلمان عراق با هش��دار درباره مداخالت 
امریکا در مسائل داخلی این کشور به شبکه خبری 
»االتجاه « گفت که به هم ریختن وضعیت امنیتی در 
عراق در راستای تالش های امریکاست. وی تأکید 
کرد که هدف از مداخالت امریکا در عراق، این است 

که بتواند جنگ داخلی در عراق به راه بیندازد. 
»صباح العکیلی« تحلیلگر سیاسی عراق، از شکست 
امریکا در موج سواری بر تظاهرات های جاری عراق و 
تالش برای حمله به منطقه سبز بغداد خبر داد. وی 
گفت: »تظاهرات کنندگان همه حساب و کتاب های 
امریکا را ناکام گذاشتند و با وجود ارتش سایبری و 
جوکر امریکایی در تحریک معترضان برای حرکت 
به سوی منطقه سبز و نیز جنگ روانی به راه افتاده 
در این سو، این امر محقق نشد و معترضان عراقی از 
روز دهم نوامبر گذشته، دیگر همسو با این خواست 

امریکایی    ها حرکت نکردند.«
وی در ادامه گفت که پس از شکست واشنگتن در 
ایجاد فتنه میان نیروهای امنیتی و حشدالشعبی 
از یک س��و و تظاهرات کنندگان از سوی دیگر و به 
راه انداختن جن��گ داخلی با تحری��ک معترضان 
و اتهام زنی ب��ه نیروهای امنیتی و حشدالش��عبی 
برای کشتاری که اخیراً در پل »السنک« روی داد، 
بعید نیست که امریکا کودتا علیه حکومت عراق را 

کلید بزند. 

اخالق داعشی و روح  امریکایی در اغتشاشات عراق
نوجوان 16ساله به طرز فجیعی در میدان الوثبه بغداد کشته و به دار آویخته شد

انگلیسي ها به حزب محافظه کار به رهبري جانسون رأي قاطع دادند 

مجوز دوپارگي  بریتانیا   در لندن  

وانگ یی: امریکا به طور جدی به اعتماد
متقابل پکن-واشنگتن آسیب زده است

وزیر خارجه چین از سیاست های امریکا شدیداً انتقاد و تأکید کرد که 
امریکا به طور جدی به اعتماد متقابل میان دو کشور آسیب زده است. 
 به گزارش فارس، وانگ یی که در نشست ساالنه سمپوزیوم بین المللی 
درباره دیپلماسی و مسائل خارجی چین صحبت می کرد افزود: ایاالت 
متحده از فرصت های گوناگون بین المللی برای تخریب وجهه سیستم 
اجتماعی چین، مسیر توسعه و همکاری های سودمند دو جانبه ما با 
دیگر کشور   ها استفاده کرده و پکن را به انواع جرایم غیرقانونی متهم 

کرده است. 


