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از هشدار مرجعیت تا کشتار  در   سامرا
 حلقه امنیتی عراق 
تنگ تر می شود 

مرجعیت عالــی قدر عراق دیــروز )جمعه( 
اظهار کرد نبرد اصالح در کشور بسیار دیر شروع 
شد. به گزارش سومریه نیوز، آیت اهلل سید علی 
سیستانی، مرجعیت عالی قدر عراق با بیان اینکه 
نبرد اصالح بسیار دیر شــروع شد، خاطرنشان 
کرد: در پیش روی عراقی ها نبرد اصالحی وجود 
دارد که به فساد و شکســت پایان می دهد. این 
نبرد شدیدتر و دشــوارتر از مبارزه با تروریسم 
است. مرجعیت با درخواســت برای تحقیق در 
خصوص جنایــت صورت گرفتــه در الوثبه که 
طی آن یک نوجوان به دار آویخته شــد، تصریح 
کرد: بسیار اندوهناک اســت که تعداد زیادی از 
افراد برای نظاره کردن جنایت الوثبه جمع شده 
بودند. جنایت الوثبه می تواند بر مسالمت آمیز 
بودن تظاهرات ها و اوضاع کشــور تاثیر بگذارد. 
رخداد الوثبه یک جنایت شنیع و هولناک است 
و مسئوالن باید عامالن این اقدام را بازخواست 
کنند. آیــت اهلل سیســتانی درخصوص رخداد 
صورت گرفته در السنک که طی آن افراد ناشناس 
به ســمت تظاهرکنندگان تیراندازی کردند و 
تعداد بسیاری را کشتند، خاطرنشان کرد: رخداد 
السنک و ترورها و ربودن افراد، بر لزوم اینکه سالح 
فقط در دست دولت قرار بگیرد، تاکید می کند. 
مرجعیت عالی دینی در عراق با تاکید بر ساختن 
ارتش بر اساس اصول حرفه ای مستحکم و وطن 
دوستی، تصریح کرد: ما بر لزوم تالش جهت بهبود 
شرایط معیشتی در مناطق آزاد شده و بازگرداندن 
مردم آواره شده  این مناطق تاکید داریم. آیت اهلل 
سیستانی عنوان داشــتند: مسالمت آمیز بودن 

شرط موفقیت آمیز بودن نبرد اصالح است.
این در حالیست که وزارت کشور عراق تاکید 
کرد که نیروهــای امنیتی برای بیــرون راندن 
خرابکاران وارد محل های تظاهرات خواهند شد. 
سایت المعلومه در گزارشــی نوشت که وزارت 
کشــور عراق در بیانیه ای اعالم کرده نیروهای 
ویژه وزارت کشور توانســتند اطالعات کاملی 
درباره مجریان حادثه الوثبه بدست آوردند. این 
وزارتخانه افزود: نیروهــای امنیتی در محل ها و 
میادین تظاهرات در آینده نزدیک نقش آفرینی 
خواهند کرد. وزارت کشور عراق گفت: جنایت 
الوثبه وحشیانه بود و دستگاه های امنیتی برای 
بیرون راندن خرابکاران و تضمین اجرای قانون 
در محل ها و میادین شــاهد تظاهرات، وارد آنها 

خواهند شد. 

در این میان ریاست جمهوری عراق از نشست 
برهم صالح رئیس جمهور این کشــور با احزاب 
سیاسی برای نهایی کردن معرفی نخست وزیر 
مامور تشکیل دولت آینده در مهلت قانونی خبر 
داد. مجلس عراق روز یکم مــاه جاری میالدی 
با اســتعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر و 
دولت او موافقت کرد. ساالر محمود سخنگوی 
نهاد ریاست جمهوری عراق گفت: با وجود اینکه 
موضوع پیچیده و حســاس است اما برهم صالح 
رئیس جمهــور اصرار دارد کــه موضوع تعیین 
نامزد تصدی پســت نخســت وزیری براساس 
اقدامات و مهلت های قانونی نهایی شود. وی در 
سخنانی مطبوعاتی تصریح کرد: صالح با روسای 
فراکسیون ها و ریاســت مجلس و جریان های 
سیاسی برای نهایی کردن این موضوع در مهلت 
مشخص قانونی نشست برگزار خواهد کرد و ما 
اطمینان داریم که نامزد نخســت وزیری عراق 
بزودی مشــخص خواهد شد. براســاس ماده  
76 قانون اساســی عراق، رئیس جمهور از زمان 
موافقت با استعفای نخست وزیر 15 روز مهلت 
دارد که نامــزد بزرگترین فراکســیون عددی 

پارلمان را برای تشکیل دولت مامور کند.
به موازات این تحوالت، سایت شبکه سومریه 
نیوز نوشــت گروه رســانه ای عراق از کشــته و 
مجروح شــدن 1۰ تن از نیروهای حشد شعبی 
در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در 
سامرا خبر داد. این گروه رسانه ای که وابسته به 
فرماندهی عملیات مشترک عراق است اعالم کرد 
که یک تروریست انتحاری سوار بر یک خودروی 
بمب گذاری شــده، جمعی از نیروهای عملیات 
سامراء از تیپ ۳1۳ حشد شعبی را هدف قرار داد. 
طبق این گزارش، در این عملیات انتحاری هفت 
تن از نیروهای حشد شعبی کشته و سه تن دیگر 

نیز مجروح شدند.
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فرشاد گلزاری

 خبــر، از قبــل مشــخص و 
قابل پیش بینی بود: »بوریس جانسون« 
پیروز انتخابات سراسری بریتانیا شد. 
تمام نظرسنجی ها و گمانه زنی ها درست 
از آب درآمد، اما این تماِم ماجرا نیست؛ 
بلکه یک اتفاق بسیار مهِم سیاسی و البته 
خطرناک در خاک بریتانیا رخ داده است. 
شاید عده ای معتقد باشند که جانسون 
مجددا توانســت حرفش را به کرسی 
بنشاند و با برگزاری انتخابات به دنبال 
مانور سیاسی در داخل و خارج از بریتانیا 
بوده که حاال هــم نتیجه اش را گرفت و 
پیروز شد. این تحلیل ها را بگذارید کنار؛ 
اتفاقی که در نتیجه رای گیری رخ داد 
بیش از آنکه به مثابه یک پیروزی قلمداد 
شــود، یک زلزله سیاســی در مقیاس 
داخلی و خارجی است. بگذارید اینطور 
بگویم که پیروزی جانسون در انتخابات 
اخیر را تنها نباید یــک جدال حزبی بر 
سر پیروزی یا حذف رقبا و دولت سایه 
)حزب کارگر( دانســت؛ بلکه پیروزی 
جانســون دارای ابعاد عمیق تر و البته 
خطرناکی است که در آینده می تواند 
آثار مخرب برای بریتانیا و حتی قاره اروپا 

داشته باشد. 

زنده باد ناسیونالیسم!
برای روشن شدن این ابعاد در ابتدا 
باید به تحلیــل این مســاله بپردازیم 
کــه جانســون و حــزب محافظه کار 
چگونه توانســت با مهندســی افکار 
عمومی و جای گیری سیاســی یکی از 
بی سابقه ترین میزان آرا را برای حزبش 
کسب کند؟ پاســخ این سوال را باید به 
چند بخش تقســیم کرد؛ در ابتدا باید 
بدانیم، درون مایة آنچه امروز در صحنه 
سیاســت لندن رخ می دهد »پرونده 
برگزیت« است. درســت است که این 
پرونده »دیوید کمرون و ترزا می« را به 
دره سقوط راهی کرد، اما کامالً مشخص 
است که یک آرایش منسجم در حزب 
محافظــه کار بــرای انجــام برگزیت 
وجود دارد؛ به گونــه ای که »ترزا می« 
نخست وزیر پیشین بریتانیا  از نتیجه 
انتخابات استقبال کرد و گفت که این 
نتیجه به محافظه کاران کمک می کند 
تا برگزیت را محقق کرده و با حل و فصل 
این مساله، به مسائل دیگر بپردازند. ِمی 
حتی پا را فراتر از این مساله گذاشت و 
ابراز امیدواری کرد که بریتانیا بتواند به 
سرعت به توافق جامع تجاری با بریتانیا 
برســد. همین اظهارنظر کافیست که 
متوجه شویم تا چه حد در بریتانیا بر سر 
برگزیت )میان مهره های اصلِی سابق و 
فعلی حزب محافظه کاران( اتفاق نظر 

وجود دارد. اما این تماِم جنبه های پنهان 
برگزیــت و اجرای آن توســط لندن را 

دربرنمی گیرد. 
درست است که ترزا می با چشمان 
گریان از نخســت وزیری کناره گیری 
کرد، امــا باید متوجه باشــید آنچه در 
بریتانیا و تمام قــاره اروپا بعالوه آمریکا 
مهم است، حیثیت یک حزب سیاسی 
است. این به معنای آن است که حزب، 
نباید فدای یک یا چند نفر شــود بلکه 
قداست، جایگاه و کارنامه حزب است که 
برای در اوج بودن می تواند قربانی های 
متعدد بگیرد. این روند در کشــورهای 
خاورمیانه، حاشیه خلیج فارس و حتی 
شــرق آســیا )به غیر از چین، به دلیل 
انحصار و قبضه قدرت توســط حزب 
کمونیست( دقیقاً برعکس است. تمام 
اسناد، مشــاهدات و داده ها به صورت 
واضح نشان می دهد که بوریس جانسون 
و اتاق فکر حزب محافظه کار به دنبال این 
بودند تا بتوانند با طوالنی مدت و نامفهوم 
بودن نتیجه اعمال برگزیت، شهروندان 
بریتانیا را زیر یک فشار و بالتکلیفی قرار 
دهند تا بتوانند وضعیت را به نفع خود 
هدایت کنند. محافظه کاران بریتانیا به 
رهبری بوریس جانسون تا جایی اوضاع 
را پیش بردند که عالوه بر سرمایه گذاران 
داخلی، شرکت های دولتِی خارجی هم 
این بالتکلیفی را حس کنند و به کشور 

مبدا خود اینگونه گــزارش دهند که 
اوضاع کاماًل مبهم است. باید پذیرفت 
که بوریس جانسون و تیمش در حزب 
محافظه کار با استفاده از این اهرم مردم 
را به سمتی سوق دادند که آرای خود را به 
نفع او و حزبش به صندوق بریزند؛ چراکه 
این بالتکلیفِی گیج کننده باید یکجا به 

پایان برسد و حاال این اتفاق رخ داد.
تکرار سناریوی چرچیل؟

نمونه این وضعیت را »وینســتون 
چرچیل«، نخست وزیر پیشین بریتانیا 
در مورد عملیات دانکــرک و اینکه آیا 
باید با هیتلر توافقنامه صلح امضا شود 
یا خیر، به تصویر کشید. چرچیل در آن 
زمان از سوی بسیاری از هم حزبی های 
خود در حزب محافظه کار تحت فشار 

بود؛ چراکه آنها پیشنهاد داده  بودند اگر 
توافقی با هیتلر به امضا نرسد، پیش روی 
ارتش آلمان نازی به جایی می رسد که 
جزیره )بریتانیا( یا با خاک یکی می شود 
یا اینکه به اشــغال برلین درمی آید. در 
نهایت چرچیل با یک مانور سیاســی 
که درون مایه آن تحریک ناسیونالیسم 
بریتانیایی بود موفق شــد تا پارلمان را 
قانع کند که تا آخرین نفس و تا واپسین 
لحظات باید با آلمان و شــخِص هیتلر 
بجنگند که ایــن کار با پلیتیک خاص 
)اعزام قایق های غیرنظامی مردم برای 
تخلیــه و انتقال ســربازان بریتانیایی 
از بندر دانکرک در شــمال فرانسه( به 

نتیجه رسید.
حال بوریس جانسون با ژستی که 
از چرچیل اتخاذ کرده بود برگزیت را به 
صورتی هدایت کــرد تا درنهایت مردم 
به این نتیجه برسند که تنها راه نجات 
از وضعیــت بالتکلیفــی رای دادن به 
جانسون و حزب محافظه کار است. در 
این میان بوریس جانسون یک همراه 
مهم هم داشــت؛ او کســی نیست جز 
»نایجل فاراژ«، رهبر حزب برگزیت که 
سابقاً حزب یوکیپ را راهبری می کرد. 
فاراژ بــرای انتخابات اخیــر بریتانیا از 
سوی حزبش نامزد معرفی نکرد و این 
موضوعی اســت که به نظر می رسد در 
هماهنگی کامل با بوریس جانســون 
و محافظه کاران انجام شــده اســت. 
طبیعی بود که عدم معرفی نامزد از سوی 
حزبی که رهبــرش پایه گذار برگزیت 
و پیشــنهاددهنده جدایی بریتانیا از 
جمع کشورهای اروپایی است به معنای 
هم نوایی و کناره گیــری به نفع حزبی 
اســت که خواهان برگزیت خواهد بود 
که در اینجا نام جانســون و حزبش به 
میان می آید. لذا عــدم معرفی نامزد از 
سوی حزب برگزیت باعث شد تا آرای 
این حزب به صنــدوق محافظه کاران 
ریخته شود که این موضوع یکی از دالیل 
افزایش کرسی های حزب محافظه کار 

در پارلماِن عوام به حساب می آید.
 باخِت حزب کارگر، 
خیزش اسکاتلند   

مساله دیگری که باعث شد بوریس 
جانســون و حزبش اکثریــت را در 
پارلمان )۳64 کرسی از مجموع 65۰ 
کرسی( کسب کند، عملکرد ضعیف 
»جرمــی کوربین« به عنــوان رهبر 

حزب کارگر بریتانیا است. کوربین در 
زمانی که همه پرسی برگزیت در زمان 
نخست وزیری دیوید کمرون انجام شد 
از سوی بسیاری از شخصیت ها و حتی 
طرفداران حزبش مــورد انتقاد قرار 
گرفت که چرا نتوانست افکارعمومی 
را برای عــدم رای دادن به این پرونده 
اغنا کند؛ به عبارتی دیگر او به کم کاری 
هدفمنــد و قصور حزبی متهم شــد. 
همین موضوع در انتخابات این دوره 
اتفاق افتاد بعالوه اینکه مواضع اخیر 
او در مورد یهودی ها، اســرائیل و ناتو 
باعث شــد تا او مجدداً آماج حمالت 
قرار گیرد. از جهتی دیگر او درخواست 
حزب ملی اســکاتلند و حزب لیبرال 
دموکراِت بریتانیا برای تشکیل ائتالف 
واحد علیه محافظه کاران را رد کرد و 
در اینجا بود که آرای ســرگرداِن هر 
ســه حزب به صندوق محافظه کاران 
و بوریس جانســون ریخته شد. این 
در حالیســت که براســاس آخرین 
آمار حزب کارگر 2۰۳ کرسی، حزب 
ملی اســکاتلند )با کسب 1۳ کرسی 
بیشــتر( 48 کرســی و حزب لیبرال 
دموکــرات 11 کرســی را از آِن خود 
کردند. این آمارها و پیروزی جانسون 
عالوه بر اینکه برگزیــت را روی ریل 
اجرایی شدن قرار می دهد، باعث شد 
حزب ملی اسکاتلند اعالم کند که در 
صورت اجرای برگزیت همه پرســی 
جدایی اسکاتلند از بریتانیا را برگزار 
خواهد کــرد. امری که اگــر آن را در 
کنار ســایر پیامدهای برگزیت مانند 
اخالل در روابط با کشورهای اروپایی، 
مســائل گمرکی و نیــروی کار قرار 
 دهیم می توانــد »تجزیــة جزیره« 

را رقم بزند.

گزارش »توسعه ایرانی« از پیامدهای پیروزی قاطع حزب محافظه کار بریتانیا 

تجزیة جزیره؟!
عدم معرفی نامزد از 

سوی حزب برگزیت به 
رهبری نایجل فاراژ باعث 

شد تا آرای این حزب به 
صندوق محافظه کاران و 
جانسون ریخته شود که 

این موضوع یکی از دالیل 
افزایش کرسی های حزب 

محافظه کار در پارلماِن عوام 
به حساب می آید

باید پذیرفت که بوریس 
جانسون و تیمش در حزب 

محافظه کار با استفاده از 
اهرم برگزیت مردم را به 

سمتی سوق دادند که آرای 
خود را به نفع جانسون به 

صندوق بریزند؛ چراکه این 
بالتکلیفی باید یکجا به 

پایان برسد و حاال این اتفاق 
رخ داد

نهاد ملی مستقل انتخابات در الجزایر نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را اعالم کرد. به گزارش اسکای نیوز، محمد 
شرفی، رئیس نهاد ملی مستقل انتخابات در الجزایر تاکید کرد که پس از شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، 
عبدالمجید تبون پیروز این انتخابات شده است. وی تصریح کرد: کشور وارد دوره  جدیدی برای تحقق دموکراسی و شفافیت جهت 
تحقق ارائه مردمی شده است. مردم نظر خود را در انتخابات با آزادی و دموکراسی هرچه 
تمام تر بیان کردند. شرفی عنوان داشت: میزان شرکت در انتخابات در داخل 41.1۳ درصد 
بوده است. وی خاطرنشان کرد که عبدالمجید تبون 58.15 درصد از آرا  را از آِن خود کرده 
است. عبدالمجید تبون متولد 17 نوامبر 1۹45 است و از 25 مه 2۰17 به عنوان نخست وزیر 
الجزایر فعالیت می کرد. وی قباًل به عنوان وزیر ارتباطات و فرهنگ و سپس به عنوان وزیر 

امور خارجه خدمت کرد. 

»احمد داود اوغلو« نخست وزیر اسبق ترکیه از حزب جدیدش رونمایی کرد و وعده داد که نظام ریاست جمهوری را به نظام 
پارلمانی بازگرداند. به گزارش آسوشیتدپرس، داود اوغلو روز جمعه در مراسمی در آنکار آغاز به کار رسمی »حزب آینده« را اعالم 

کرد؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران باعث کاهش آرای حزب »عدالت و توسعه« و انتقال این آرا به حزب آینده می شود.
داود اوغلو پیش تر عضو عدالت و توسعه بود و در دولت رجب  طیب اردوغان به عنوان 
وزیر خارجه و نخست وزیر فعالیت کرده بود. وی در مراسم معرفی اعضای موسس و بیانیه 
حزبش گفت که نظام ریاست جمهوری موجب »پایین آمدن استانداردهای دموکرات 
شده« و »ما از نظام پارلمانی حمایت می کنیم«. حزب آینده اولین حزبی است که توسط 
متحدان اردوغان تاسیس می شود. »علی باباجان« وزیر سابق خارجه هم گفته که به زودی 

حزب تازه ای تاسیس می کند.

با کسب ۵۸.۱۵ درصد از آرا ؛

»عبدالمجید تبون« رئیس جمهور الجزایر شد
زلزله سیاسی در آنکارا؛ 

داود اوغلو از حزب جدیدش رونمایی کرد 

فرمانده نیروهای موســوم به »ارتش ملــی لیبی« در 
سخنانی از آغاز »نبرد سرنوشت ساز« در طرابلس خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، خلیفه حفتر، فرمانده 
نیروهای موســوم به »ارتش ملی لیبــی« در گفت وگوی 
تلویزیونی آغاز عملیات »نبرد سرنوشت ساز« در طرابلس 
را اعالم کرد. وی همچنین دســتور داد که نیروهای تحت 
فرمانش به سمت مرکز طرابلس پیشروی کنند. حفتر در 
ادامه تصریح کرد: ما از یگان هایی که در حال پیشــروی به 
سمت طرابلس هســتند، می خواهیم تا از قوانین مربوط 
به درگیری پیروی کنند. در همین حال، بخش رســانه ای  
وابسته به خلیفه حفتر چند ساعت پس از اعالم آغاز عملیات 
نبرد سرنوشت ساز، از تسلط نیروهای ارتش ملی لیبی بر 
جاده اصلی منطقه »الســاعدیه« و مقر دانشکده افسری 
صالح الدین در اطراف طرابلس خبر داد. احمد المسماری، 
سخنگوی نیروهای ارتش ملی لیبی نیز پیشتر اعالم کرده 

بود: فائز السراج، رئیس شــورای ریاستی وابسته به دولت 
وفاق ملی لیبی تهدید کرده که نیروهای ترکیه ای را برای 
رویارویی با ارتش ملی وارد صحنه نبرد می کند. المسماری 
همچنین تصریح کرد: ارتش لیبی تمامی امکانات الزم برای 
ممانعت از هرگونه حمله به حاکمیت لیبی در اختیار دارد. 
این در حالیست که ترکیه اخیراً از آمادگی برای اعزام نیرو 

به طرابلس خبر داد.

»زلمای خلیلزاد« نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا 
در امور افغانســتان دیروز )جمعه( گفــت که مذاکرات 
واشنگتن با گروه طالبان به دلیل حمالت انتحاری متوقف 
شده است. خلیلزاد توضیح داد که پس از حمله انتحاری 
روز چهارشــنبه در بیرون از پایگاه نظامیان آمریکایی در 
بگرام که منجر به کشــته شــدن دو غیرنظامی و زخمی 
شــدن بیش از هفتاد تن شــد، مذاکرات با طالبان فعال 
متوقف شده است. به گزارش رویترز، خلیلزاد در صفحه 
توئیتر خود نوشــت: »امروز با طالبان دیدار کردم، خشم 
خود درباره حمله به بگرام را ابراز داشتم. ما توقف کوتاهی 
]در مذاکــرات[ می دهیم تا آنها )طالبــان( با رهبر خود 
درباره این موضوع ضروری مشــورت کنند.« حمله روز 
چهارشنبه به پایگاه آمریکایی ها در بگرام در حالی رخ داد 
که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا دو هفته پیش 
به صورت چراغ خاموش به این پایگاه ســر زده و در میان 

نظامیان آمریکایی سخنرانی کرده بود. مذاکرات آمریکا با 
طالبان تابستان امسال و در حالی که تصور می شد توافقی 
قریب الوقوع در پیش است، در پی وقوع یک انفجار مرگبار 
در کابل پایتخت افغانستان، فروپاشید. در آن انفجار که 
طالبان مسئولیتش را بر عهده گرفت، یک نیروی نظامی 
آمریکایی هم کشته شــد. زمان ادامه مذاکرات همچنان 

نامشخص است.

خلیفه حفتر: عملیات سرنوشت  ساز در طرابلس آغاز می شود!  توقف مذاکرات طالبان و آمریکا در دوحه

خبرخبر


