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از نشست کابینه تا انفجار بمب در کرکوک 
روزهای سخت عراق 

درحالی که اخباری از بازگشــت ناآرامی ها 
به مناطقی در استان ذی قار پس از یک آرامش 
شکننده منتشر شده است، شورای عالی قضایی 
عراق نیز اعالم کرد که بــرای عامالن تعدی به 
تظاهرکنندگان عراقی اشــد مجازات را در نظر 
خواهد گرفــت. همزمان کابینــه عراق ضمن 
قبول استعفای رئیس دفتر عبدالمهدی و دبیر 
کابینه، از اعضای دولت خواســت تا تشــکیل 
دولت جدید به کار خود ادامه دهند.  به گزارش 
اسپوتنیک، شورای عالی قضایی عراق با صدور 
بیانیه ای در واکنش به کشــته شدن شماری از 
معترضان این کشــور تأکید کــرد، طبق قانون 
اعمال مجازات شماره ۱۱۱ سال ۱۹۶۹، کسانی 
که به تظاهرکنندگان صلح جو عراقی آســیبی 
رسانده باشند و به آنها تعدی کرده باشند، به اشد 
مجازات خواهند رســید. در همین راستا، سعد 
الحدیثی، ســخنگوی دولت عراق نیز از صدور 
احکام بازداشت جدید علیه ده ها مقام بلندپایه 
عراقی در ارتباط با پرونده فســاد خبر داد. وی 
افزود: یک دادگاه مرکزی ویژه برای جرائم فساد 
وجود دارد که با هماهنگی میان دو قوه قضاییه او 
مجریه تشکیل شده است. الحدیثی تصریح کرد: 
این دادگاه با صدور حکمی به نهادهای تحقیقاتی 
در دادگاه های تجدیــد نظر در کلیه دادگاه های 
عراق اعالم کرد که حکم بازداشت و تصرف اموال 
تمامی متهمان به فساد را صادر کنند. این مقام 
عراقی در ادامه گفت که در حال حاضر شماری از 
مقامات بلند پایه ازجمله وزرا، استانداران، اعضای 
پارلمان و شورای اســتان ها بازداشت شده اند. 
تالش ها در این زمینه همچنان ادامه دارد و احکام 

دیگری نیز طی چند روز آتی صادر خواهد شد.
همزمان کابینه عــراق با قبول اســتعفای 
دبیر دولت و رئیس دفتر عــادل عبدالمهدی، از 
مسئوالن دولت فعلی خواست تا تشکیل دولت 
جدید به کارشان ادامه دهند. همچنین کابینه 
ضمن تشکیل نشست فوق العاده برای بررسی 
استعفای عبدالمهدی از سمت نخست وزیری 
از پارلمان خواست دنبال راهکاری مناسب برای 
اوضاع فعلی باشــد. این درحالی است که شبکه 
روسیا الیوم از بازگشت ناآرامی ها به مناطقی در 
استان ذی قار پس از یک روز آرامش شکننده در 
این استان خبر داد. خبرنگار روسیا الیوم در عراق 
با بیان اینکه معترضان در ذی قــار با آتش زدن 
الستیک برخی از راه ها را مسدود کردند گفت: 
تنش و ناآرامی ها بار دیگر به اطراف اداره پلیس 

ذی قار بازگشته است.

  وی افــزود معترضان عراقی بــار دیگر اداره 
پلیس ذی قار را محاصــره کرده اند. این درحالی 
است که هزاران عراقی جمعه شب در استان های 
سنی نشــین در شــمال و غرب این کشــور به 
منظور همبســتگی با معترضان در استان های 
جنوبی تظاهرات کردند. در همین راســتا، در 
اســتان های األنبار، صالح الدین، نینوا و دیالی 
مردم با تجمع در خیابان ها تا پاســی از شب، از 
معترضان کشورشان در استان های جنوبی اعالم 
حمایت کردند. شهروندان عراقی در استان های 
شمالی و غربی این کشــور همچنین سرکوب 
معترضان توســط نیروهای امنیتی را محکوم 
کردند. شهروندان عراقی در صالح الدین نیز به یاد 
کشته شدگان تظاهرات در استان های جنوبی 

عراق در خیابان ها شمع روشن کردند.
در اســتان دیالی نیــز، شــهروندان عراقی 
ضمن ابراز همبســتگی با خانواده های قربانیان 
ناآرامی های اخیر، خواســتار مجــازات فوری 
افرادی شدند که در ســرکوب معترضان دست 
دارند. استان نینوا نیز شاهد راهپیمایی هایی در 
حمایت از تظاهرات ملت عراق بود. استان ذی قار 
به مرکزیت شهر ناصریه طی دو روز گذشته شاهد 
درگیری شدید بین معترضان و نیروهای امنیتی 
بود که گفته می شــود بر اثر ایــن درگیری ها، 
تعدادی از طرفین کشــته و زخمی شــده اند. 
همچنین شبکه اسکای نیوز عربی دیروز )شنبه( 
از انفجار سه بمب در استان کرکوک خبر داد که 
دست کم ۱۶ تن مجروح شــده اند. این درحالی 
اســت که پارلمان عراق روز گذشــته نشست 
فوق العــاده درباره پیامدهای اســتعفای عادل 
عبدالمهدی از سمت نخســت وزیری تشکیل 
دادند. همچنین پارلمان امروز نشســتی درباره 
قبول استعفای المهدی و درگیری های اخیر در 

استان های جنوبی برگزار می کند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 سه سال از همه پرسی خروج بریتانیا 
از جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
)برگزیت( در ســال 20۱۶ می گذرد و 
اوضاع همچنان بامفهوم، ُگنگ و البته 
نگران کننده به نظر می رسد. از یک سو 
شهروندان بریتانیا از آینده کشورشان 
هراس دارند و نمی دانند چه اتفاقی در 
انتظارشان است و از جهتی دیگر اتحادیه 
اروپا به رغــم تالش های مضاعف برای 
منصرف کردن لندن، به دنبال آن است 
تا تکلیف این پرونده عجیب اما حیاتی 
را در کمترین زمان ممکن مشــخص 
کند. اینکه می گوییم »پرونده عجیب« 
به این دلیل اســت کــه در هیچ  جای 
جهان نمی توانیم نمونه  دیگری برای 
آن بیابیم یا تلفات سیاسی  آن را با سایر 
موضوعات مقایسه کنیم. چه خوشمان 
بیاید یا نیاید، برگزیت پرونده ای است 
که دو تن از شــخصیت های برجسته 
سیاســی )دیوید کمرون و ترزا ِمی( از 
حزب محافظه کار این کشور را با بدترین 
وضعیت خانه نشین کرد و حاال قرعه به 

نام بوریس جانسون درآمده است.
اگرچه جانســون علناً از برگزیت 
حمایت می کند و پس از همه پرســی 
خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا 

نخست وزیری بریتانیا را در دست گرفت، 
اما واقعیت این است که »زهِر برگزیت« 
به حدی است که او هم نتوانست کاری 
از پیش ببرد و درنهایت ملکه برای برون 
رفت از این وضعیت دســتور انحالل 
پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام 
را صادر کــرد. این رونــد در بریتانیا بر 
اســاس قوانین موجود یک امر عادی 
و البته قانونی تلقی می شــود اما باید 
توجه داشــت که این موضوع از بیرون 
)خارج از بریتانیا( بسیار خطرناک و بعضاً 
آبروریزی محسوب می شود. کشوری 
که روزی ایاالت متحده مســتعمره او 
بوده و مدعی بودند که »آفتاب در اراضی 
بریتانیا هیچوقت غروب نمی کند« حاال 
نه تنها به جوِک اروپایی ها تبدیل شده 
بلکه قریب به اتفــاِق دولت های عضو 
اتحادیه معتقدند که بریتانیایی ها خود را 
برترین و باالترین نژاد قاره سبز می دانند 
و همین موضوع به یک نفرت پنهان از 
لندن تبدیل شده است. مضاف بر این 
وضعیت، بســیاری از سیاستمدارانی 
که حامــی »ناسیونالیســم اروپایی« 
هســتند معتقدند بریتانیا و ساختار 
سیاسی آن )که سیاســتمداران ما  آن 
را روباه پیر سیاست می نامند( به دنبال 
ایجاد شکاف عظیم و چند پاره کردن 
قاره سبز اســت. از اینرو برگزیت را به 
عنوان یک بمب و منهدم کننده وحدت 
و همبســتگی اروپا می داننــد ولی نه 

تنها بوریس جانسون بلکه هیچکس 
گوشش در لندن بدهکار نیست. 
 تاثیر ترامپ بر جانسون

 چقدر است؟   
یکی از موضوعاتی که در آســتانه 
انتخابات سراسری بریتانیا مجدداً به تیتر 
اول رسانه های این کشور تبدیل شده، 
سفر رئیس جمهوری آمریکا به لندن 
است. اگر به خاطر داشته باشید زمانی 
که ترزا ِمی با چشمان گریان در مقابل 
خانه شماره ۱0 خیابان داونینگ خبر از 
استعفاء و کناره گیری  از نخست وزیری 
را اعالم کرد، ترامپ در واشنگتن با ذوق و 
شوِق سرشار، از بوریس جانسون حمایت 
کرد و چنــدی بعد هم به لندن ســفر 
کرد. در آن موقــع نامزدهای انتخابات 
زودهنگام بریتانیا یک به یک به میدان 
آمدند ولی نگاه ترامــپ تنها به دو نفر 
دوخته شــده بود: بوریس جانسون و 

نایجل فاراژ!
در مورد نایجل فــاراژ )رهبر حزب 
برگزیت( همیــن بس کــه او یکی از 
ســتون های اصلی مطرح شدن طرح 
خــروج بریتانیا از جمع کشــورهای 
اروپایی بود و تا امروز بر اندیشه و دالیل 
خود پافشــاری می کند. او نه تنها یک 
محافظه کارِ ســنتِی به تمام معناست 
بلکه با استفاده از همین فضا توانست 
به عنوان نماینده بریتانیا وارد پارلمان 
اروپا شود و عالوه بر این مسائل او یکی از 

شخصیت های مورد عالقه ترامپ است! 
اما در مورد بوریس جانسون اوضاع به 
صورت دیگری است. نگاه ترامپ به او 
عمیق تر از هر شخص دیگری در لندن 
است؛ چراکه او همانند فاراژ به عنوان 
چهره منفور یا بســیار تندرو شناخته 
نمی شود. اما ســوال این است که چرا 
ترامپ در انتخابات قبلی و فعلی به دنبال 
سفر به لندن است؟ پاسخ این سوال را 
تا حــدودی می توانیم در مصاحبه روز 
جمعه بوریس جانسون  با شبکه رادیویی 
ال. بی.سی مشــاهده کنیم. او در این 
گفت وگوی تلفنی اعالم کرد: »کاری 
که ما به عنوان دوستان هم پیمان انجام 
نمی دهیم این است که در کارزارهای 
انتخاباتی یکدیگر دخالت نمی کنیم«. 

این اظهارات به خوبی نشان می دهد 
انتقادهایی در بریتانیا در مورد همین 

موضوع مطرح شــده که حاال بوریس 
جانسون برای رهایی از این حاشیه ها 
و تمرکز بر حزب رقیب )حزب کارگر( 
و به چالش کشــیدن رهبر آن )جرمی 
کوربین( در جریان تبلیغاِت انتخاباتی، 
 آن را علنی و رســانه ای کرده است. در 
مقابل یک مقام آمریکایی، اعالم کرده 
که  دونالد ترامپ به خوبی از درخواست 
بوریس جانســون برای دور ماندن از 
انتخابات بریتانیا در جریان سفر آتی به 
لندن برای شرکت در نشست ناتو مطلع 
است. اینکه چرا ترامپ تا به این اندازه 
به دنبال جدا کردن بریتانیا از اتحادیه 
اروپاست، موضوعی خواهد بود که در 
راهبرد کلی ایاالت متحدة ترامپ نهفته 
است. او به دنبال چندپارگی در اتحادیه 
اروپا و همچنین اصطالک آن است تا 
بتواند همانند دهه ۹0 آمریکا را به عنوان 
پیشوای بدون رقیب دنیا نمایش دهد. 

در این میان ســفر ترامــپ برای 
شــرکت در اجالس ناتو که قرار است 
دوشنبه تا چهارشنبه در لندن برگزار 
شــود یکی از مشــکالت و مصائب 
پیش روی بوریس جانســون خواهد 
بود؛ هر چند که چنین اتفاقی اگر که 
بریتانیا در بحبوحه کمپین انتخابات 
سراســری خود قــرار نداشــت هم 
می افتاد اما در این برهه حســاس و با 
توجه به نزدیک شدن موعد برگزاری 
این انتخابات، ســفر رئیس جمهور 
نامحبوب آمریکا بــه بریتانیا در هفته 
جاری خبرسازتر و چشمگیرتر می شود. 
احزاب سیاســی رقیب در بریتانیا به 
شــکلی کاماًل ملموس یا نگرانی و یا 
امید دارند که دونالد ترامپ در آخرین 
لحظات سفرش با موضع گیری درباره 
مسائل مربوط به کمپین انتخابات این 
کشور جنجال بیافریند. به عنوان مثال 
حزب کارگر و دیگر احزاب مخالف این 
کشــور در محافل خصوصی گفته اند 
که اگر دونالد ترامپ صحبتی در تایید 
ارزیابی های آنها درباره تاثیر هرگونه 
توافق دوجانبه حاصل شده در دوران 
پــس از برگزیــت بر نظــام خدمات 
بهداشــت  و درمان و قیمــت داروها 
در کشورشــان صحبتی مطرح کند، 
هیجانزده خواهند شــد؛ اما مســاله 
اینجاست که ترامپ احتماالً همانند 
گذشته و بر اساس تفکِر »تجاری سازی 
امنیت« بحث افزایش هزینه های ناتو 
از جانب سایر کشورها را مطرح خواهد 

کرد که خروجی آن بدون تردید نه تنها 
برای بریتانیا بلکه برای بسیاری از اعضاء 
پیمان آتالنتیک شمالی ناراحت  کننده 
و چالش زا خواهد بود. بدون تردید این 
موضوع برای جانسون )به خصوص اگر 
مجدداً به نخست وزیری برسد( گران 
تمام خواهد شــد؛ چراکه هیچکس 
نمی تواند پیوند ســنتی میان لندن و 

واشنگتن را انکار کند.      
تروریسم و آرای سرگردان 

بالتکلیف بودن مــردم بریتانیا در 
مورد برگزیت و کشــاندن آنها به پای 
صندوق های رای گیری و ســاعت ها 
گوش دادن به اظهارات جرمی کوربین 
و بوریس جانسون که نگرانی از آینده را 
برای آنها مجسم می کند موضوعی است 
که شهروندان بریتانیا بر آن فائق خواهند 
شد اما آنچا در وضعیت کنونی، معادالت 
را بهم می ریزد صدای شــلیک گلوله، 
خون، انفجار و اجســاد بی جان است. 
همین چند روز پیش بــود که پلیس 
لندن خبر حمله یک جوان 28 ساله به 
نام عثمان خان با چاقو را گزارش کرد که 
در نهایت دو نفر به قتل رسیدند و البته 
گفته شده بود که وی کمربند انفجاری 
به خود بسته بوده است. این درحالیست 
که روزنامه تلگراف اخیراً اعالم کرد در 
»شاخص تروریسِم جهان« انگلیس در 
میان ۳0 کشور اول از ۱۶8 کشور جهان 
قرار دارد که تاثیر زیادی از تروریســم 
گرفته اند و این مســاله باعث شده این 
کشور پیش از فرانســه، آلمان، بلژیک 
و اسپانیا و همچنین سریالنکا، ایران، 
روسیه و رژیم صهیونیستی قرار بگیرد. 
لذا این موضوع هم به عنوان چالش این 
روزهای جانسون می تواند کار را برای او 

سخت تر کند.

واکاوی بحران های بریتانیا در آستانه انتخابات سراسری زودهنگام  

راه دشواِر جانسون
اینکه چرا ترامپ تا به 

این اندازه به دنبال جدا 
کردن بریتانیا از اتحادیه 

اروپاست، موضوعی است 
که نشان می دهد او به دنبال 

چندپارگی در اتحادیه 
اروپا و همچنین اصطالک 
آن است تا بتواند همانند 

دهه 90 آمریکا را به عنوان 
پیشوای بدون رقیب دنیا 

نمایش دهد 

برگزیت پرونده ای است 
که دو تن از شخصیت های 
برجسته سیاسی )دیوید 

کمرون و ترزا ِمی( از حزب 
محافظه کار این کشور را با 

بدترین وضعیت خانه نشین 
کرد و حاال قرعه به نام 

بوریس جانسون درآمده 
است

نماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه در امور خاورمیانه و کشورهای آفریقا و معاون وزیر خارجه روسیه روز گذشته )شنبه( 
اعالم کرد، حضور نظامی و غیرقانونی آمریکا اطراف میادین نفتی سوریه، میزان تنش ها را در این کشور افزایش می دهد. به گزارش 
خبرگزاری سانا، میخائیل بوگدانف، نماینده ویژه رئیس جمهوری روســیه در امور خاورمیانه و کشورهای آفریقا و معاون وزیر 
خارجه روسیه به روزنامه نگاران گفت: این مسأله و به ویژه حضور کامال غیر قانونی آمریکا که 
قطعنامه های بین المللی یا درخواست قانونی دولت سوریه هم بر غیر قانونی بودن آن صحه 
می گذارند، در مذاکرات آتی آستانه بررسی خواهد شد. آمریکا همچنان به نقض قوانین 
بین المللی ادامه داده و چندین کاروان از ده ها خودرو، نفربر و تجهیزات نظامی را به مناطق 
استقرار غیرقانونی نیروهای خود اطراف میادین نفتی در شمال شرقی سوریه با هدف ادامه 

تاراج و صادرات نفت این کشور ارسال کرده است. 

رئیس حزب ائتالف آبی- سفید امروز اعالم کرد که اعضای حزب لیکود خواهان تشکیل ائتالف بدون نتانیاهو هستند. 
به گزارش النشره، بنی گانتز رئیس ائتالف آبی- ســفید از اعضای حزب لیکود خواست که به تشکیل کابینه بدون حضور 
بنیامین نتانیاهو تمایل نشان دهند. گفتنی است نتانیاهو رهبر حزب حاکم لیکود به شمار می رود. گانتز با بیان این مطلب 
افزود: نتانیاهو باری برای اعضای لیکود به شــمار می رود و من در رایزنی های خود با 
اعضای حزب لیکود در جریان این موضوع قرار گرفته ام که این اعضا درک می کنند 
تشــکیل کابینه جدید بدون حضور نتانیاهو اقدامی صحیح است. وی به این موضوع 
نیز اشاره کرد در صورتی که نتانیاهو بتواند از اتهام فسادی که به وی وارد است، تبرئه 
شود می تواند برای 2 سال دیگر نخست وزیر باشد. گانتز پیشتر بعد از مواجه با امتناع 

نتانیاهو برای استعفا از نخست وزیری، از او درخواست استعفا کرد. 

گانتز: حزب لیکود خواهان تشکیل ائتالف بدون نتانیاهو استبوگدانف: حضور آمریکا در میادین نفتی سوریه تنش را بیشتر می کند

رســانه های منطقه ای و بین المللی در حالی از افزایش 
حمالت در لیبی خبر می دهند که شواهد حاکی از آن است 
که برخی  کشــورهای فرامنطقه ای از جمله امارات متحده 
عربی تالش زیادی می کنند تا با تســلیح نیروهای نیابتی 
خود در این کشور آفریقایی از رقبای دیگر خود عقب نمانند. 
آسوشیتدپرس نوشــت که تداوم جنگ و خونریزی ها طی 
ماه های اخیر در لیبی نشــان می دهد که برخی کشورهای 
جهان سعی می کنند به هر طریق ممکن نگذارند تا آتش جنگ 
در این کشور فروکش کند تا از این آب گل آلود بتوانند منافع 
درازمدت منطقه ای خود را تامین کنند. از جمله این کشورها، 
امارات متحده عربی است که مدت ها است با اعزام نیروهای 
نظامی به لیبی و حمله به برخی اهداف دولتی و غیرنظامی 
این کشور و تمامیت ارضی آن را زیر سوال برده. این اقدامات 
به حدی گسترده است که به تازگی تسلیحات غیرمتعارف 

برای حفظ برتــری نیروهای نیابتی خود در این کشــور در 
اختیار نیروهای مورد حمایت خود قرار داده است. اختالفات 
سیاسی در این کشــور آفریقایی بعد از سقوط معمر قذافی 
رئیس جمهوری مخلوع این کشور در سال 20۱۱ میالدی به 
قدری باال گرفته است که بسیاری از این قدرت ها به راحتی به 

این کشور را به میدان رقابت سیاسی تبدیل کنند.

رئیس جمهور ترکیه در واکنشی تند به سخنان همتای 
فرانســوی خود در رد مواضــع آنکارا در خصوص شــمال 
ســوریه خطاب به او گفت: »اول چک کن که خودت دچار 
مرگ مغزی نشده باشــی«. به گزارش راشاتودی، در ادامه 
واکنش های تند مقام های ترکیه علیه مواضع اخیر »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانسه درباره اقدام نظامی آنکارا در 
شمال سوریه، »رجب طیب اردوغان« به همتای فرانسوی 
خود گفت: »دچار مرگ مغزی شــده ای«. رئیس جمهور 
ترکیه در آستانه نشست سران ناتو که قرار است به میزبانی 
لندن در روزهای ۱2 و ۱۳ آذرماه برگزار شود، به انتقاد دوباره 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه از مواضع ترکیه در 
شمال سوریه و تاکید او بر »مرگ مغزی ناتو« واکنش تندی 
نشان داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 
سخنرانی روز جمعه خود در دانشگاه »مرمره« در استانبول، 

به مواضع اخیر همتای فرانسوی خود که در آن گفته بود ناتو 
نباید درباره اقدامات نظامی »تحریک آمیز« ترکیه در شمال 
سوریه همبستگی نشان دهد، گفته است که ماکرون دچار 
مرگ مغزی است. به گفته رئیس جمهور ترکیه، فرانسه حق 
ندارد از عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه انتقاد کند یا به 

طور کلی درباره وضعیت ناتو فرضیاتش را مطرح کند.

اردوغان خطاب به مکرون: 

چک کن که خودت دچار مرگ مغزی نشده باشی!
امارات هم در این میان نقش آفرین است

لیبی در آستانه تشدید درگیری ها

خبرخبر


