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  گزارش  2

   رويکرد

جانسون و ساختارشکني برگزیت
بوریس جانس��ون، همانگونه که در دوره مبارزات انتخاباتی نشان داد، 
می خواهد با استفاده از بولدوزر هم که شده برگزیت را به نتیجه برساند. 
اما نتیجه انتخابات پارلمانی روز پنج  ش��نبه نش��ان داد ک��ه فعاًل برای 
مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا چندان نیازمند به بولدوزر نیست اما به 
احتماالً، بریتانیا این ماشین زور را برای آینده نیاز خواهد داشت. برای 
محافظه کاران انگلیس به دس��ت آوردن 365 کرسی از 650 کرسی به 
این معنا است که برگزیت رأی آورده و همه پرسی بار دیگر تأیید شده 
اس��ت؛ پیامی که اتحادیه اروپا نیز آن را دریافت کرده اس��ت. از طرفی 
دونالد ترامپ و جمهوریخواهان امریکا نیز خوشحال هستند که چپ    ها 
در بریتانیا بازنده لقب گرفته و آن را مقدمه ای برای باخت دموکرات  ها در 

امریکا و پیروزی دوباره ترامپ می دانند. 
اما همه چیز به همین جا ختم نمی شود. ابتدا اینکه هنوز باید منتظر پایان 
ژانویه و نوع برخورد پارلمان بریتانیا و چگونگی رأی به خروج آن از اتحادیه 
اروپا ماند. بوریس جانس��ون می داند حتی برخی از کسانی که به حزب 
محافظه کار رأی داده اند با برگزیت به ویژه از نوع سخت آن مخالف هستند. 
این مسئله می تواند در رأی گیری پارلمان خود را نشان دهد. بنابراین باید 
منتظر ماند تا پارلمان نظر خود را بدهد. اگرچه امیدهای جانسون بسیار 
زیاد است. به همین منظور است که در اولین سخنرانی بعد از انتخابات 

گفته است که »اجازه دهید روند ترمیم شکاف    ها آغاز شود.«
اما مهم تر از همه مشکالت س��رزمینی بریتانیا اس��ت به این دلیل که 
شهروندان دیگر مناطق از جمله اسکاتلند،  ایرلند شمالی و ولز به راحتی 
نمی توانند با این مسئله کنار بیایند. به خصوص اسکاتلندی    ها که در قرون 
گذشته سابقه استقالل از بریتانیا را داشته و در حال حاضر نیز با جدایی از 
اروپا به طور جدی مشکل دارند. اگرچه به شکل قانونی، رأی گیری برای 
استقالل اسکاتلند در اختیار پارلمان بریتانیا است اما حزب ملی اسکاتلند 
و استقالل خواهان این منطقه تأکید دارند زمانی که از نخست وزیر وقت 
انگلیس در س��ال 2014 برای انجام همه پرسی استقالل اجاز گرفتند، 
دوره ای بود که بریتانیا هنوز عضو اتحادیه اروپا بود و همه پرسی خروج 
و پروسه برگزیت ش��کل نگرفته بود. بنابراین آن خواسته در جای خود 
پابرجاست. به ویژه که در حال حاضر 48کرسی در اختیار دارند و نسبت به 
گذشته از قدرت بیشتری برخوردار هستند. ضمن اینکه ایرلند شمالی که 
یکی از پیچیده     ترین مشکالت برگزیت است،  چالش های خود را نسبت به 
جمهوری ایرلند و اتحادیه اروپا خواهد داشت. در هم تنیدگی چنددهه ای 
بریتانیا که حوزه های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و شهروندی را 

در برمی گیرد کار را برای جانسون سخت خواهد کرد. 
در آن طرف اتحادیه اروپا نیز مواضع خود را خواهد داشت و آنگال مرکل 
به عنوان صدراعظم کشوری که تمام تالش خود را برای حفظ اتحادیه 
می کند و عالقه مند اس��ت هر نوع خروج را با مجازات همراه سازد، در 
نشست اخیر اتحادیه اروپا تأکید کرده است که مشکالتی »اعم از روابط 
در حوزه تجارت، همکاری در حوزه امنیت و سیاست خارجی و همچنین 
حوزه شیالت « وجود دارد که باید رفع شود. به ویژه که عمده تجارت و 
اقتصاد انگلیس در آینده باید با اتحادیه همراه باشد در غیر این صورت با 
چالش های زیادی مواجه خواهد شد. به همین منظور اروپا با یک چشم 
به دوره بعد از برگزیت می نگرد،  که چگونه با انگلیس بر سر مسائل تجاری 
و اقتصادی برخورد کند. اما در امریکا جدای از اینکه جمهوریخواهان به 
همراه صهیونیست     ها این پیروزی را خوش یمن می دانند، دونالد ترامپ 
به عنوان مخالف جدی اتحادیه، در پی آن است که با موفقیت جانسون 
برای پایان دادن به بحران برگزیت، دیگر کشور    ها نیز درصدد خروج از 

اتحادیه برآیند. 
بخشی از این خواسته برآمده از فلسفه سیاسی چند دهه اخیر در اروپا 
و امریکا است که دیدگاه های شالوده ش��کنانه آنها رشدیافته و در برابر 
اندیشه های ساختارمند، بی طاقت شده و خواهان فروپاشی ساختار    ها 
هستند. این اندیشه که در فلسفه پست مدرن متبلور شده و در حال از هم 
پاشاندن کالن روایت    ها هستند، تا حدودی دامن اتحادیه اروپا را گرفته 
است. از طرفی حمالت بی وقفه به پیمان ناتو و هر توافق ساختارمند دیگر 
در دنیا انعکاسی سیاسی و عملی از اندیشه ساختارشکنانه فلسفی است که 
به شدت در حال رشد و تداوم بوده است. به این معنا شاید پروژه مدرنیته 
در حال تمام شدن اس��ت، مگر اینکه در باختی جهانی که به احتمال با 

مشکالت امنیتی همراه خواهد بود، به بازسازی دوباره خود بپردازد. 
این شیوه تفکر و عمل اگرچه به تظاهر متساهل می نماید اما جامعه را به 
قطب های متصلب تبدیل می کند که هیچ کدام دیگری را قبول ندارند. 
این موضوع در روند استیضاح دونالد ترامپ نیز نمایان است، به گونه ای 
که هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه خود را محق مطلق می دانند و 
از خواسته    ها و نظرات خود کوتاه نمی آیند و برد و باخت استیضاح تنها 
متأثر از تصلب آرای دو حزب است و نه حقیقت »سوء استفاده از قدرت 
در خارج از امریکا برای رسیدن به اهداف داخلی«. به همین دلیل است 
که ترامپ با خیالی آسوده به دموکرات  ها حمله می کند چون می داند که 
در مجلس سنا اکثریت جمهوریخواه را در اختیار دارد و حتی اگر حق با او 

نباشد، هم حزبی هایش به او رأی می دهند و از استیضاح می جهد. 
در حال حاضر در بریتانیا نیز تقریباً چنین است. با اینکه حزب دموکرات 
عرصه رقابت را باخته اما نمی خواهد از خواسته های خود عقب نشینی 
کند. به گونه ای که جامعه انگلیس��ی به دو طیف در برابر هم تقسیم 
شده و مردم معترض به خیابان    ها آمده اند تا جلوی خواسته اکثریت را 
بگیرند. پلیس نیز طبق معمول با تظاهرات کنندگان برخورد می کند. 
در چنین شرایطی تقویت ملی گرایی رادیکال می تواند یکی از نتایج این 
تحوالت باشد که فروپاشی اتحادیه را هدف گرفته است. چشم اندازی 
که نه تنها اروپا بلکه کل غرب را در آینده با آسیب جدی مواجه کرده و 
آنچه که دستاورد مدرنیته نامیده     می شد، با اندیشه های پراکنده پست 
مدرن، در صورت کنترل نشدن دود می شود به هوا می رود. در چنین 
شرایطی اصاًل بعید نیست دنیا با تحوالت بزرگ غیرقابل پیش بینی و 

خطرناک مواجه باشد. 
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 قطعنامه باران تل آویو در مجمع عمومی سازمان ملل
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جلس��ه جمعه شب خود هشت 
قطعنامه علیه رژیم صهیونیس��تی به تصویب رساند. عمده این هشت 
قطعنامه درباره نقض حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی علیه مردم 
سوریه و فلسطین است. یکی از این مصوبه    ها قطعنامه ای تحت عنوان 
»جوالن اشغالی سوریه « است که 15۷ کشور به آن رأی مثبت دادند. 
مجمع عمومی در این قطعنامه تأکید کرد اقداماتی که رژیم صهیونیستی 
به عنوان یک اشغالگر، با هدف تغییر ماهیت جوالن انجام مي دهد، باطل 

است. ظاهراً این قطعنامه    ها صرفاً روی کاغذ ارزش دارند. 
-----------------------------------------------------

 بندهای ضدسعودی بودجه نظامی امریکا حذف شد
س��ه منبع مطلع در کنگره امریکا، به شبکه س��ی ان ان خبر دادند که 
پیش نویس قانون »مجوز دفاع ملی « امریکا که نمایندگان هفته پیش 
آن را ارائه کرده بودند، چند بند و پیش��نهاد علیه عربس��تان سعودی 
داشت که اکنون از آن حذف شده است. به گزارش فارس، به گفته این 
منابع که س��ی ان ان، نام ش��ان را فاش نکرد، یکی از بند    ها »رد فوری« 
روادید برای مسئوالن قتل »جمال خاش��قجی« روزنامه نگار سعودی 
مقیم امریکاس��ت که دهم مهرماه 13۹۷ در کنسولگری کشورش در 
استانبول ترکیه کشته شد. سی ان ان نوشت: »زمانی که از علت حذف 
این بند    ها مثل ممنوعیت فروش س��الح به عربس��تان سعودی سؤال 
کردیم، نمایندگان جمهوریخواه در کنگره پاسخ رسمی به این سؤال 

را رد کردند.«

شورای عالی قضایی عراق:
قاتالن نوجوان عراقی

 به جزای جنایت خود خواهند رسید
ی�ک روز بع�د از قت�ل فجی�ع نوج�وان عراق�ی در می�دان 
الوثب�ه بغ�داد، مناب�ع عراق�ی از دس�تگیری دومی�ن مته�م به 
مش�ارکت در قت�ل ج�وان می�دان الوثب�ه بغ�داد خب�ر دادند. 
همزمان، مقت�دی صدر، رهب�ر جریان ص�در  ع�راق، از تعطیلی 
یک  س�اله مراکز و مؤسس�ات وابس�ته به ای�ن جریان خب�ر داد. 
مرکز اطالع رسانی شورای عالی قضایی عراق دیروز تأکید کرده که قاضی 
تحقیقات ویژه پرونده های مربوط به امنیت ملی تحقیق��ات در رابطه با 
جنایت قتل یک جوان در میدان »الوثبه « ش��هر بغداد را آغاز کرده و در 
حق همه افرادی که در ارتکاب این جنایت شنیع شرکت داشتند، احکام 
دستگیری صادر می شود. سرلشکر »عبدالکریم خلف«، سخنگوی فرمانده 
کل نیروهای مسلح عراق گفته که »نیروهای امنیتی کلیه مدارک و شواهد 
کیفری را در اختیار دارند و چهره عامالن جنایت کامالً واضح است، به همین 
دلیل نیز پیگرد آنها کار آسانی است و هیچ یک از جنایتکاران نجات نخواهند 
یافت.« حسن شاکر، رئیس فراکسیون بدر در پارلمان عراق هم بر ضرورت 
عملکرد جدی دستگاه های امنیتی برای دس��تگیری نفوذی     ها و عناصر 
مخرب و تأمین امنیت جان معترضان مس��المت جو تأکید کردند. وی بر 
ضرورت موضع گیری واقعی و قوی دستگاه های امنیتی و نقش کارآمد آنها 

در تأمین امنیت اعتراضات از وجود نفوذی     ها و بازداشت آنها تأکید کرد. 
عقب نشینی سرایا السالم

در عراق گزارش    هایی درباره مشارکت برخی اعضای جریان صدر در کشتن 
و به دار آویختن »هیثم علی اسماعیل « جوان 16 ساله عراقی در میدان 
الوثبه بغداد منتشر شده از جمله اینکه در شبکه های اجتماعی تصویری 
از یکی از اعضای سرایا الس��الم که به مشارکت در قتل این نوجوان دست 
داشته، منتشر شده است. برخی منابع رسانه ای دیروز گفتند که نیروهای 
وابسته به جریان صدر موسوم به»کاله  آبی ها« که طی توافق با فرماندهی 
عملیات بغداد، مس��ئولیت تأمین امنیت تظاهرات کنندگان را بر عهده 
گرفته اند، از میدان التحریر خارج ش��ده اند. با این حال، یک منبع آگاه از 
»سرایا السالم « در گفت وگو با »بغداد الیوم« تأکید کرد که اخبار منتشر 
شده در شبکه های اجتماعی درباره صدور دستور خروج نیروهای کاله  آبی 
در میدان های تظاه��رات در بغداد، صحت ندارد و تا ب��ه این لحظه هنوز 
دستوری در این باره صادر نشده است. این شایعه به خصوص بعد از آن قوت 
گرفت که دفتر رهبر جریان صدر با صدور بیانیه ای از تعطیلی نهادها، مراکز و 
مؤسسات وابسته به این جریان به مدت یک  سال خبر داد. در این بیانیه آمده 
است: طبق دستورات مقتدی صدر، تمامی مراکز و مؤسسات وابسته به این 
جریان به جز اداره مرقد »سید محمد صدر«)پدر مقتدی صدر و از مراجع 
تقلید شیعه( و دو پسر وی، دفتر ویژه رئیس جریان صدر و تشکیالت »سرایا 
السالم«)گردان های صلح( به مدت یک سال بسته می شوند. دفتر جریان 
صدر عراق، علت بسته شدن این مؤسسات را ذکر نکرده است، اما این اقدام 
ساعاتی پس از آن روی داد که خودروی حامل فرزند »جعفر الموسوی«، 
س��خنگوی جریان صدر در یکی از محله های بغداد هدف سوءقصد افراد 

مسلح ناشناس قرار گرفت. 
 حکم برای 14 قاتل

شورای عالی قضایی عراق، برای 14 فرد متهم به قتل شهید العلیاوی، از 
فرماندهان حشدالشعبی این کشور حکم بازداشت صادر کرد. به گزارش 
بغداد الیوم، قرار بازداشت برای 14 فرد متهم به قتل این دو برادر عراقی صادر 
شده است و اسامی این متهمان که همگی از استان میسان عراق هستند، 
عبارتند از : »سیف الدین جاسب«، »سعد فرحان البهادلی«، »مسلم عیدان 
عبل«، »حیدر عبد االمین الکعب��ی«، »صدام عزیز البخیتاوی«، »طالب 
قاسم الکنانی«، »حس��ین جبار الحلفی«، »علی کاظم الدبی«، »عبد اهلل 
حسن الکنانی«، »حسین الالمی«، »کاظم الحلفی«، »محمود البعاج«، 
»جواد کاظم الحلفی«، »عب��د اهلل الکنانی«، »علی البخت��اوی«، »عبد 
الحسین زیدان«، »عقیل حسین الالمی«، »احمد الحلفی«، »سعد فرحان 
البهادل«. افراد نام برده سوم آبان ماه همزمان با بروز اعتراضات در استان 
میسان )جنوب عراق( به دفتر العلیاوی در این استان حمله و او را مجروح 
کردند. قاتالن شهید علیاوی، از تعقیب او و برادرش که در حال حرکت به 
بیمارستان با خودروی آمبوالنس بودند، دست بر نمی دارند و با حمله به 

خودرو هر دوی آنها را به شهادت می رسانند. 
 نامه هشدارآمیز ائتالف صدر به رئیس جمهور عراق

ائتالف سائرون به رهبری مقتدی صدر در نامه ای به رئیس جمهور عراق 
ضمن مس��ئول دانس��تن او در تعیین نخس��ت وزیر آینده اعالم کرد که 
نخست وزیر باید حاصل جنبش مردمی باشد و نه حاصل روند سیاسی از 
باال. صباح الساعدی، عضو فراکسیون سائرون در پارلمان عراق در نامه ای به 
برهم صالح، رئیس جمهور این کشور نوشت: عراق در نقطه عطف تاریخی از 
حیات سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی خود قرار دارد. دو ماه و نیم از 
تظاهرات و تحصنی که عراق تاکنون نظیر آن را ندیده می گذرد، اعتراضاتی 
که تمام مردم به آن پیوسته اند. حضور دانشجویان دانشگاه های مختلف 
عراق در این اعتراضات ب��ه انقالب مردمی و مس��المت آمیز مردم چهره 
جدیدی داده است؛ انقالبی که مردم در جریان آن خواهان تغییر و اصالح 
هس��تند. جوانان عراقی در جریان این تظاهرات خون خود را نیز دادند تا 
خون آنها شاهدی تاریخی بر پایان دوره فساد و شکست باشد. در این نامه 
آمده است: استعفای دولت از طریق توافق سیاسی حاصل نشده بلکه نتیجه 
حتمی انتفاضه مردمی مسالمت آمیز و خون مردمی است که در راه موفقیت 

جنگ اصالحات از جان خود نیز گذشتند. 

تنش ریاض و ابوظبي در یمن 
فرس�تاده ویژه دبیرکل س�ازمان ملل به یمن نس�بت به خطرات 
فروپاش�ی توافقنامه ریاض که ماه گذش�ته میان دولت مستعفی 
یم�ن و ش�ورای انتقالی جن�وب ب�ه امضا رس�ید، هش�دار داد. 
مارتین گریفیث، فرس��تاده ویژه دبیرکل سازمان ملل به یمن روز       شنبه 
در گفت وگویی با شبکه روس��یاالیوم اظهار کرد:»واقعاً این نکته اهمیت 
دارد که دس��ت کم اصول این توافقنامه اجرا شود. همه ما نسبت به آنچه 
رخ خواه��د داد، نگران هس��تیم«. گریفیث گفت:»ه��ر دو طرف دولت 
مستعفی و شورای انتقالی جنوب یمن با عمل به این توافقنامه شاید نه در 
تمامی ابعاد اما به یک منفعت دست می یابند، اینکه اجرای این توافقنامه 
به ما در سازمان ملل در روند میانجیگری برای پایان دادن به درگیری      ها 
کمک می کند«. فرستاده سازمان ملل افزود:» توافقنامه ریاض به ما زمان 
می دهد و ما به این مسئله امیدوار هستیم، اما در صورتی که این توافقنامه 
از دست برود فکر می کنم » ضربه مهلکی « به یمن وارد خواهد شد«. وی 
در ادامه گفت:»مس��ئوالن عالی رتبه ریاض بر اجرای توافقنامه یاد شده 
تأکید دارند«. گریفیث تأکید کرد:»برخ��ی خانواده     ها برای تهیه غذای 
روزانه خود مشکل دارند. حرکت از جنگ به صلح، نیازمند آن است کسانی 
که رهبری جنگ را برعهده دارند، به امیدشان در خصوص پیروزی نظامی 
بر آنچه دشمنان ش��ان می دانند، پایان دهند بلکه آنها را بخشی از آینده 
بدانند«. هشدار سازمان ملل به فروپاشی توافق ریاض درحالی است که 
اختالفات بین ریاض و ابوظبی در میدان یمن بار دیگر تشدید شده است. 
یکی از مقامات جنبش مقاومت جنوب یمن در این ارتباط گفت:»استان 
ش��بوه که اصاًل در کنترل نیروهای صنعا نیست، به دلیل ثروت هنگفت 
آن به میدان درگیری میان عربستان و امارات مبدل شده است«. عادل 
الحسنی در گفت وگو با شبکه الجزیره تصریح کرد:»شبه نظامیان وابسته 
به امارات عمداً دو هدف را در شبوه دنبال می کنند؛ نخست اینکه ارتش 
یمن را تحریک کنند و دوم اینکه بین قبایل فتنه انگیزی کنند، اما قبایل 

شبوه فریب نخورده و در کنار ارتش ایستاده اند«. 

ترامپ سوار بر موج برگزیت براي فرار از استیضاح 
رئیس جمهور امریکا: پیروزي جانسون پیام آور پیروزي من است

رضاحجت

شرایط برای استیضاح 

آزاده سادات عطار
  گزارش  يک

رئیس جمهور امریکا 
مهیا شده با این حال، 
وی می کوشد از پیروزی حزب محافظه کار در 
انتخابات انگلیس به عنوان دلیلی برای پیروزی 
خود در انتخابات ریاس�ت جمهوری استفاده 

کند. 
محافظه کاران انگلیس��ی در انتخابات پنج  ش��نبه 
گذشته که مشکالت موجود در روند اجرایی کردن 
برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( عامل آن 
بود، توانس��تند در مقابل حزب کارگر پیروز شوند. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا که سایه سنگین 
استیضاح را بر سر خود می بیند و می خواهد به هر 
دستاویزی برای پیروزی در انتخابات 2020 متوسل 
ش��ود، از موفقیت بوریس جانس��ون، نخست وزیر 
انگلیس ب��ه عنوان نش��انه ای برای پی��روزی خود 
در دوقطبی     تری��ن رقابت انتخابات��ی در امریکا در 
دهه های اخیر یاد کرده است. ترامپ در این مورد به 
خبرنگاران حاضر در کاخ سفید گفت: »می خواهم 
این پیروزی بزرگ را به بوریس جانس��ون تبریک 
بگویم. به نظر م��ن این می تواند پی��ام آور آنچه در 

کشور ما رخ خواهد داد، باشد.«  دموکرات  ها هم به 
انتخابات انگلیس واکنش نش��ان دادند. جو بایدن ، 
نامزد دموکرات انتخابات س��ال آین��ده امریکا که 
رس��وایی »اوکراین گیت « به دلی��ل تالش ترامپ 
علی��ه وی گریبانگی��ر رئیس جمهور امریکا ش��ده 
است، جمعه ش��ب به هم حزبی هایش هشدار داد 
نباید به سمت چپ گرایی افراطی حرکت کنند. این 
سیاستمدار کهنه کار امریکایی در کمپینی انتخاباتی 
در »سان فرانسیس��کو« گفت: »ببینید زمانی که 
حزب کارگر خیلی خیلی به س��مت چپ ]گرایی[ 
حرکت می کند چه بر سرش می آید. می بینید که 
مردم می گویند، خدای من، جانسون که هم از نظر 
فیزیکی و هم احساس��ی، کپی شده رئیس جمهور 
) ترامپ( است، می تواند در انتخابات پیروز شود.« 
 بنیانگذار شورای رهبری دموکراتیک خاطرنشان 
کرد: »مهم این است که دموکرات  ها مطمئن شوند 
این انتخابات ]2020[ یک همه پرسی بر سر ترامپ 

است و او باید شکست بخورد.«
»مایکل بلومبرگ « دیگر رقیب ترامپ، نیز پیروزی 
جانسون را »هشداری روشن« برای دموکرات  هایی 
دانس��ت که امیدوارند بتوانند ترامپ را شکس��ت 

دهند. »ج��ان دیلینی« نماینده دموکرات س��ابق 
مجلس نماین��دگان امریکا، پیروزی جانس��ون را 
»ندای بیدارباش « برای حزبش عنوان کرد و گفت: 
»جانسون اثبات کرد که جریان اصلی رأی دهندگان، 
فقط به این دلیل که طرفدار رهبر حزب محافظه کار 
نیستند، از طرح های اقتصادی سنگین که موجب 

تحول اساسی می شود استقبال نمی کنند.«
تحوالت انگلیس واکنش جمهوریخواهان امریکا را 
هم به دنبال داشت. »رند پال « نماینده جمهوریخواه 
ایالت کنتاکی در مجلس سنای امریکا که از متحدان 
ترامپ اس��ت، پیامی توئیتری منتش��ر کرده و در 
آن ضمن هش��دار به دموکرات ها درباره ضدیت و 
مخالفت افکار عمومی این کشور با افکار چپ گرایانه 
و سوسیالیستی آنها هشدار داده است. این سناتور 
هم حزب��ی و متح��د دونالد ترامپ نوش��ت: »برنی 
)س��ندرز( مراقب باش. حت��ی بریتانیا ه��م دارد 
سوسیالیس��ت را رد می کن��د. شکس��ت )جرمی( 
کوربین در بریتانیا، خبر بدی برای سندرز، )الیزابت( 

وارن و چپ     ها در امریکاست.«
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به بررسی نتیجه 
انتخابات انگلی��س و تأثیر آن ب��ر انتخابات امریکا 

پرداخت و نوش��ت که دموکرات  ها باید از شکست 
کوربین در انتخابات پارلمانی انگلیس درس بگیرند. 
در غیر این صورت ترامپ مانند جانس��ون در سال 
2020 مانن��د ریگان در س��ال 1۹84 در انتخابات 
پیروز خواهد شد. جانس��ون در انتخابات پارلمانی 
بسیار هوشمندانه رفتار کرد و حتی » نایجل فراژ « 
رهبر کنونی حزب برگزیت را که به رغم کسب آرای 
حزب کارگر در نهایت نتوانست موفقیت بزرگی در 
انتخابات کسب کند، کنار زد. طبقه کارگر انگلیس، 
ملی گرایی جانس��ون را به سوسیالیس��م کوربین 

ترجیح دادند. 
پی��روزی جانس��ون در انتخاب��ات تنها م��وازی با 
سیاس��ت های امریکایی که کمت��ر از 11 ماه دیگر 
ش��اهد انتخابات ریاس��ت جمهوری است، نیست. 
جانس��ون تمام آرای برگزیت را متمرک��ز کرد. در 
مقابل آرای باقی مانده میان حزب کارگر کوربین، 
لیبرال دموکرات های بی پروا و حزب ملی اسکاتلند 
تقسیم شد. برای هر کس��ی که در مورد تقسیمات 
حزب دموکرات در مقایس��ه با ه��دف منحصر به 
فرد متعصبانه جنبش ترامپ، که اکنون با اقدامات 
استیضاح تقویت ش��ده اس��ت فکر می کند، فقط 

می تواند نگران کننده باشد. 
 مسئله حل نشده استقالل اسکاتلند

با همه واهمه ای که پی��روزی محافظه کاران برای 
امریکایی     ها داش��ته اس��ت، موضوع درخواس��ت 
استقالل اسکاتلند همچنان حل نشده باقی مانده 
است. جانسون در پی اعالم نتیجه انتخابات خطاب 
به »نیکوال استورجن« رهبر اسکاتلند گفت که هیچ 
رفراندوم جدیدی درخصوص استقالل اسکاتلند در 
کار نخواهد بود و باید به نتیجه رفراندوم سال 2014 

میالدی احترام گذاشته شود. 
در بیانیه ای که دفتر نخست وزیری انگلیس به این 
منظور منتشر کرده، جانس��ون صریحاً اعالم کرده 
که همچنان مخال��ف برگ��زاری رفراندومی دیگر 
درخصوص استقالل اسکاتلند است و در » کنار اکثر 
مردم اسکاتلند که نمی خواهند به تفرقه و بالتکلیفی 
بازگردند«، می ایستد. همچنین نخست وزیر تأکید 
دارد از آنجایی که نتیجه رفراندوم 2014 میالدی 

قاطعانه بوده، باید به آن احترام گذاشته شود. 
استورجن روز جمعه گفته بود که باید به اسکاتلند 
اجازه داده ش��ود در پی پیروزی محافظه کار    ها در 
انتخابات پارلمان��ی بریتانیا، ی��ک رفراندوم دیگر 
برای استقالل برگزار کند. وی گفته بود: »بوریس 
جانسون شاید وظیفه دارد که انگلستان را از اتحادیه 
اروپا خارج کن��د اما وظیفه ای ب��رای خارج کردن 
اسکاتلند از اتحادیه اروپا ندارد. اسکاتلند باید فرصتی 

برای انتخاب آینده خود داشته باشد.«

تحریم ه�ای جدی�د امری�کا علیه ای�ران که 
بیش�تر اقالم دارویی و مواد غذایی را ش�امل 
می ش�ود، ب�ا واکنش جامع�ه جهان�ی روبه رو 
ش�ده اس�ت و متحدان امریکا گفته اند که در 
ارس�ال کمک های بشردوس�تانه به ای�ران با 
موان�ع ج�دی مواج�ه هس�تند. کره جنوبی 
گفت�ه که ب�رای برداش�تن موان�ع تحریمی با 
واش�نگتن رایزنی می کند، مال�زی هم اعالم 
ک�رده که از تحریم ه�ای س�ختگیرانه امریکا 
تبعی�ت نمی کن�د، ترکی�ه ه�م تأکی�د کرد 
ک�ه تحریم    ها به م�ردم ایران آس�یب می زند. 
به رغم ادعاهای حقوق بش��ری مقام��ات امریکا 
درباره معافی��ت تجارت کاالهای بشردوس��تانه 
به ایران، موانع زیادی بر س��ر راه ارسال این نوع 
کمک    ها وجود دارد. خبرگزاری یونهاپ روز      شنبه 
گزارش کرد ک��ه کره جنوبی در ح��ال مذاکره با 
امریکا در خصوص ازسرگیری صادرات کاالهای 
بشردوستانه به ایران است. بر اساس این گزارش، 
تراکنش های مالی بین تهران و سئول برای انتقال 
کاالهای بشردوس��تانه از جمله کاالهای درمانی 
به ایران به طور مؤثری به دلیل س��خت تر شدن 
تحریم های امریکا علیه بانک مرک��زی ایران در 
ماه س��پتامبر ناممکن شده اس��ت. یک روزنامه 
کره جنوبی روز      ش��نبه گزارش کرد که تهران از 
سفیر سئول در تهران خواسته کره جنوبی دوباره 
تجارت کاالهای بشردوستانه به ایران را آغاز کند. 
یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی گفت: »طرف 
ایرانی موقعیت خود را برای ما توضیح داد و برای 
آغاز دوب��اره تجارت کاالهای بشردوس��تانه ابراز 
امیدواری و درباره این مس��ئله با ما رایزنی کرده 

است. ما در حال مذاکره با ایران و امریکا هستیم، 
آنقدر که بتوانیم انتقال کاالهای بشردوستانه مثل 
خدمات درمانی را دوباره با اس��تفاده از معافیت 
سیستم تراکنش های مالی صادر کنیم«. یونهاپ 
در ادامه نوشت:»ایران تحریم های شدید امریکا 
را غیرانس��انی و ظالمانه خوانده است و خواستار 
معافیت کااله��ای بشردوس��تانه از تحریم های 

یکجانبه امریکا شده است.«
ناتوان��ی کره جنوب��ی در ارس��ال کااله��ای 
بشردوس��تانه از جمله دارو به ای��ران درحالی 
مطرح می شود که مقامات امریکایی با ژست های 
بشردوس��تانه و حقوق بش��ری مدعی هستند 
کاالهای بشردوستانه از تحریم های این کشور 

علیه تهران معاف هستند. چهار    شنبه گذشته 
وزارت خزانه داری امریکا تحریم های جدیدی را 
علیه ایران اعمال کرد که بیشتر اقالم دارویی و 
مواد غذایی را در بر می گیرد. دولت امریکا پس 
از خروج از برجام، در راس��تای سیاس��ت فشار 
حداکثری، تحریم    ها علیه ایران را تشدید کرده و 
به ادعای مقامات کاخ سفید، تحریم    ها به سقف 
خود رسیده اس��ت و بنابراین تحریم های اخیر 
کاالهای بشردوس��تانه را نش��انه گرفته است. 
این درحالی اس��ت که مقامات واشنگتن بار    ها 
مدعی ش��ده اند که تحریم    ها به هیچ وجه علیه 
مردم ایران نیست اما این تحریم    ها بیش از همه 

معیشت مردم را نشانه گرفته است. 

 مخالفت مالزی و ترکیه 
عالوه بر کره جنوبی که به دنبال برداش��تن موانع 
تحریمی بشردوستانه اس��ت، دیگر کشور    ها هم با 
تحریم های جدید واشنگتن مخالفت کرده اند. مالزی 
یکی از کشور    هایی که است که حاضر به تبعیت از 
سیاست های واشنگتن علیه تهران نیست. ماهاتیر 
محمد، نخس��ت وزیر مال��زی گفت:»تحریم های 
امریکا ضد ایران نقض منشور سازمان ملل و قوانین 
بین المللی است. به گزارش شبکه الجزیره، ماهاتیر 
محمد روز     شنبه در سخنرانی خود در نوزدهمین 
نشس��ت گفت وگو های دوحه گفت:»کشور     هایی 
که رؤیای س��لطه بر جهان را دارند، جز بی ثباتی و 
تنش چیز دیگری در جهان ایج��اد نمی کنند. به 
اعمال تحریم بر کش��ور     ها برای وادار کردن آنها به 
پذیرفتن بعضی ایدئولوژی     ها و تغییر دولت     ها باور 
نداریم و در قوانین بین المللی هم چیزی وجود ندارد 
که این گونه خط مشی را تأیید کند. جنگ تجاری 
مانند دیگر جنگ ها، تصمیمی اس��ت که زورگو     ها 
می گیرند و مردم فقیر متحمل بیش��ترین آسیب 
از آن می ش��وند«. نخس��ت وزیر مالزی همچنین 
گفت:»مالزی از تحریم های یکجانبه امریکا علیه 
ایران حمایت نمی کند و فقط س��ازمان ملل است 
که حق اعمال تحری��م را دارد«. مول��ود چاووش 
اغلو، وزیر خارجه ترکیه هم در نشس��ت دوحه از 
تحریم های امریکا علیه ایران انتقاد کرد. به نوشته 
پایگاه ای ایچ ای، چاووش اوغلو گفت که تحریم های 
ایران نتیجه ای برای امریکا نداش��ته اس��ت. وزیر 
امور خارجه ترکی��ه افزود:»فقط مردم ایران از این 
تحریم     ها آس��یب دیده اند«. روز جمعه هم کویت 

اعالم کرده بود که خواهان تحریم ایران نیست. 

تشدید مخالفت های جهانی با تحریم های امریکا عليه ایران 
ماهاتیر: از تحریم هاي امریکا علیه ایران حمایت نمي کنیم

پيونگ یانگ تا پایان دسامبر مرگ مذاکرات با امریکا را اعالم می کند
رس�انه دولتی کره ش�مالی دی�روز از انجام 
ی�ک »آزمای�ش مهم « در س�ایت موش�کی 
»س�وهائی« خب�ر داد ت�ا تحلیل مؤسس�ه 
راهب�رد امنیت ملی امریکا تقویت ش�ود که 
کره ش�مالی احتماالً طی ماه ج�اری میالدی 
)دس�امبر(پایان مذاک�رات خل�ع س�الح 
هسته ای با ایاالت متحده را اعالم خواهد کرد. 
خبرگزاری »یونهاپ « دیروز انجام آزمایش مهم 
پیونگ یانگ در س��ایت موشکی س��وهائی را به 
نقل از خبرگزاری »ِکی.سی.اِن.اِی « کره شمالی 

گزارش کرد و نوش��ت که پیونگ یانگ قصد دارد 
از نتایج این آزمایش ب��رای تقویت »بازدارندگی 
استراتژیک هسته ای « خود اس��تفاده کند. این 
خبرگزاری بیانیه ای رس��می را منتشر کرده که 
در آن آمده اس��ت: »ما در حال به دست آوردن 
موفقیت های تحقیقاتی در ح��وزه علوم دفاعی، 
یکی پس از دیگری هس��تیم؛ که ب��رای ارتقای 
هرچه بیش��تر بازدارندگی هسته ای استراتژیک 
و معتبر جمهوری خلق کره شمالی به کار گرفته 
خواهند ش��د.«  این آزمایش همزمان با نزدیک 

ش��دن به موعد ضرب االجل رهبر کره شمالی به 
امریکا، انجام شده و پیونگ یانگ نیز تأکید کرده 
که واش��نگتن دیگر چیزی برای ارائ��ه به ما در 
مذاکرات ندارد. این در حالی است که به گزارش 
خبرگ��زاری  یونهاپ، » مارک اس��پر« وزیر دفاع 
امریکا در نشست اندیشکده شورای روابط خارجی 
در نیویورک گفته که وقوع جنگ در شبه جزیره 
کره، هولناک است و کسی خواستار چنین چیزی 
نیست. او تأکید می کند:»امریکا در تالش است 
کره شمالی را به میز مذاکره بازگرداند و امیدواریم، 

این کشور مسیر دیگری انتخاب نکند.«  تحلیل 
مؤسسه راهبرد امنیت ملی )INSS( که مربوط 
به امریکا این اس��ت که کره ش��مالی احتماالً در 
زمان برگزاری نشست حزب کارگر در اواخر ماه 
جاری، پایان مذاکرات خلع س��الح هس��ته ای با 
امریکا را اعالم خواهد کرد. این اندیشکده افزود: 
اگر در لحظات آخ��ر تغییر مهمی صورت نگیرد، 
کره شمالی احتماالً این موضع خود را در خصوص 
امریکا اعالم خواهد کرد که ش��امل پایان یافتن 

مذاکرات خلع سالح هسته ای خواهد بود. 


