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جهاننما
برگزاری همهپرسی استقالل اسکاتلند
قوت گرفت؛

جانسون :توافق برگزیت هدیه
کریسمس به انگلیسیهاست

نخســتوزیر انگلیس در پیامش به مناسبت
کریسمستوافقبرگزیتخودرابشارتخوشحالی
بزرگ و هدیه کریســمس برای مردم کشــورش
دانســت .به گزارش پایگاه روزنامه انگلیسی مترو،
بوریس جانســون ،نخســت وزیر انگلیس توافق
برگزیتی که رقم زد را بشــارت خوشحالی بزرگ
خواند.اوگفت،اینتوافقهدیهایبرایهرکسیکه
ممکناستدرزمانناهارخوابآوربعدازکریسمس
به دنبال خواندن چیزی باشــد است .جانسون در
ویدیویی که در توئیتر منتشر کرد گفت ،مردم باید
بعد از آنکه شامشان را صرف کردند نگاهی اجمالی
بهاینتوافقبیندازند.اواینتوافقبرگزیتراتوافقی
اطمیناندهندهازاولژانویهبهتجار،مسافرانوهمه
سرمایهگذاران در کشــور ما و توافقی با دوستان و
شرکای ما در اتحادیه اروپا توصیف کرد .جانسون
اظهارکرد:شماتوافقکهمادر 31ژانویهرقمزدیمو
مثلیکغذایازپیشآمادهشدهبودرابهیاددارید.
آن غذای از پیش آماده شده تنها شروع کار بود .این
توافق ضیافت اصلی پر از ماهی است .و من معتقدم
این توافق مبنای یک شراکت با ثبات و شاد و موفق
با دوستانمان در اتحادیه اروپا در سالهای پیش رو
خواهد بود .جانسون قبل از انتشار این ویدیو و بعد
از آنکه این توافق را قبل از جدایی نهایی انگلیس از
اتحادیهاروپادرروزسالنویمیالدیبهدستآورد
آنرایکشروعجدیددانست.
در همین راســتا نیکوال اســتورجن ،وزیر اول
اســکاتلند در پی انعقاد توافق اخیر بر سر برگزیت
گفت ،هیچ توافقی بهتر از بودن به عنوان بخشــی
از اتحادیه اروپا نیســت .وی اظهــار کرد که توافق
برگزیت جدید زمینه را برای اســتقالل اسکاتلند
تقویت میکند و از زمانبندی تــرک اتحادیه اروپا
انتقاد کرد .این توافق به معنی تداوم تجارت بدون
تعرفه میان انگلیس و اتحادیه اروپا است اما موانع
جدیدی برای تجارت نظیر بازرســیها از صادرات
و واردات اعمال میکند .وزیر اول اسکاتلند اظهار
کرد،خروجازاتحادیهاروپابرایمشاغلدراسکاتلند
هزینه ایجاد میکند و همینطور گفت که بوریس
جانسون نخســتوزیر انگلیس با یک به اصطالح
برگزیتسختموافقتکردهاست.استورجنبیان
داشت :این باورنکردنی اســت که در بحبوحه یک
همهگیری و رکود اقتصادی اســکاتلند مجبور به
خارج شدن از بازار واحد و اتحادیه گمرکی اتحادیه
اروپا همراه با همه خساراتی که برای مشاغل ایجاد
خواهدکرد،میشود.
هشدار خلیفه حفتر به ترکیه:

یا جنگ یا ترک لیبی!

فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به
ترکیههشدارداد،یابازورسالحیامسالمتآمیزاین
کشورراترککند.بهگزارشخبرگزاریاسپوتنیک،
خلیفهحفتر،فرماندهارتشملیلیبیدرمراسمیبه
مناسبتشصتونهمینسالروزاستقالللیبیگفت:
تا زمانی که ارتش ترکیه در خاک ماست استقالل،
آزادی،امنیتوصلحهیچارزشیندارد.ایندشمن
اشغالگر یا با صلح یا با زور ســاح باید لیبی را ترک
کند .هیچ صلحی در سایه استعمار وجود ندارد .با
وجود ادامه استعمار ما سالح به دست میگیریم تا
با دستان خودمان صلح را بسازیم .ترکیه همچنان
درحال افزایش تجهیزات در مناطق جنگی است و
برجنگبرایتحققطمعورزیهایخودپافشاری
میکند .حفتــر گفت :نیروهای مــا جانب صلح را
گرفتند و درخواست جامعه جهانی برای آتشبس
را پاسخ گفتند به این امید که جامعه جهانی صلح
را برقرار و متجاوزان را مجازات کند .وی گفت :دوره
توهماتاستعمارگرانهشمابهسرآمدهوبایدیاباصلح
خارج شوید یا جنگ را بپذیرید .ترکیه و مزدورانش
همچنان به جنگ ادامــه میدهند؛ جنگی که اگر
اولینگلولهدرآنشلیکشد،بایدبرایمرگحتمی
آمادهشوند.

جهان 5

نگرانی از احتمال اعمال حکومت نظامی و وتوی بودجه دفاعی توسط ترامپ

شر از زیرآوارسیاسی
تدارک برپایی ّ

فرشاد گلزاری

این روزهای کاخســفید بسیار
دیدنــی اســت .ســرکشترین
رئیسجمهوری ایــاالت متحده در
تاریخ این کشــور با وجود شکست
آشکار در انتخابات ریاستجمهوری
نوامبر تنها چند روز دیگر ســکاندار
امور واشنگتن اســت و باید آرام به
گوشهای بخزد و همهچیز را از دور
نظاره کند.
این گوشهنشــینی برای ترامپ
از منظر بســیاری از کارشناســان
اجباری است،اما واقعیت این است
که رفتار و کردار ترامپ باعث شــد
تا او کنار زده شــود و به همین دلیل
اســت که برخیها معتقدند :خود
کرده را تدبیر نیســت! در میان آوار
سیاسی که بر ســر ترامپ ریخته،
بسیاری معتقدند که او مجددا ً برای
انتخابات ریاســتجمهوری پس از
چهار سال پیشرو ،نامزد خواهد شد.
در این رابطه نتایج نظرسنجی جدید
پایگاه خبــری هیل -هریسایکس
نشان میدهد ،اکثر رایدهندگان،
نامزدی دوباره ترامپ برای ورود به

کاخ سفید در سال  ۲۰۲۴را محتمل
میدانند .بر این اســاس  59درصد
از رایدهنــدگان ثبتنامی در این
نظرســنجی که  ۱۰تا  ۱۴دسامبر
انجام شــد میگویند کــه نامزدی
دونالد ترامپ طی چهار ســال آتی
تا حدی یا بسیار محتمل است و ۴۱
درصد هم میگویند بسیار یا تاحدی
نامحتمل است.
این بدان معناســت کــه ترامپ
همچنان حــدود  60درصد طرفدار
دارد و «جو بایدن» طی چهار سال
آینده با مشــکالت زیادی در داخل
آمریکا مواجه است .از این موضوع که
بگذریم باید به این نکته مهم اشاره
شود که رفتار و سخنان اخیر ترامپ
از چهارشنبه گذشته تا امروز به نوعی
پیش رفته که بسیاری معتقدند او در
حال برداشــتن گامهای خطرناک
در واپسین روزهای حضور خود در
کاخسفید اســت .مولفههای مالی
که نشــان میدهد ترامپ احتمال
دارد به برخی تصمیمات خطرناک
دست بزند ،متنوع هستند و باید آن
را در دو فاز «حزبی» و «ملی» مورد
تحلیل قرار داد.
همین چنــد روز پیــش بود که
دســتکم  ۲۰عضو جمهوریخواه

مجلس نماینــدگان آمریکا نامهای
را خطاب به رهبری کنگره و روسای
چندین کمیتــه کنگره بــه امضا
رسانده و خواســتار تحقیق درباره
آنچه ســرقت انتخاباتی نامیدهاند،
شــدند .آنها در نامه خود نوشتهاند
که انتخابــات ریاســتجمهوری
با دهها شــکایت که ادعــای تقلب
رایدهندگان ،رایدهی غیرقانونی
و سرقت انتخاباتی را مطرح میکند،
مواجه است و در ششم ژانویه ۲۰۲۱
این موضوع هدف بحث و رایزنی قرار
خواهد گرفت! اعالم تاریخ «ششــم
ژانویــه  »2021را میتــوان نوعی
پیــام تهدید تلقی کــرد و میتواند
پیــام مهمی برای ترامــپ در مورد
حمایت حزبی از او بر سر این پرونده
قلمداد شود.
این در حالیســت که ترامپ روز
پنجشنبه با انتشــار پیام توئیتری
بر لزوم انتصاب مشــاور ویژه برای
تحقیق در مورد تقلــب ادعایی در
انتخابات ریاســت جمهوری سوم
نوامبر در آمریکا برگزار شد ،تأکید
کــرد .بســیاری از خبرنگارانی که
چهار ســال تمــام ،صبح و شــب
ترامپ را نوشــتهاند و او را هر هفته
در کاخسفید و نشستهای خبری

در گزارش نشریه نیوزویک
آمده است که رهبران ارتش
آمریکا نگران اقدامات
احتمالی دونالد ترامپ در
مورد برقراری حکومت
نظامیهستندورهبران
نظامیپنتاگونوحوزه
واشنگتندروضعیت
هشدار قرمز قرار دارند
تحمــل کردهانــد ،معتقدنــد که
این مــدل از ســخنان ترامپ صرفاً
یک لفاظی و تکراری اســت از یک
ســناریوی چندبار مصرف .اما حاال
و با انتشار چند گزارش مختلف ،به
نظر میرسد که اوضاع فرق میکند
و حتی احتمال دارد که ما شــاهد و
نظارهکننده برهــهای خطرناک از
تاریخ سیاسی آمریکا باشیم که نشان
میدهد گویا ترامپ خیال ندارد که
به آرامی از کاخسفید خارج شود.
حکومت نظامی
و چند وتوی مهم
روز پنجشنبه نشــریه نیوزویک
آمریکا در گزارشی از احتمال اعالم

حکومت نظامی توســط ترامپ در
واپســین روزهای حضــورش در
کاخ ســفید به منظور حفظ قدرت
خبر داد .در این گــزارش آمده که
رهبران ارتش آمریکا نگران اقدامات
احتمالی دونالد ترامپ هســتند و
رهبــران نظامی پنتاگــون و حوزه
واشــنگتن در آمریــکا در وضعیت
هشــدار قرمز قرار دارند .بسیاری از
مقامات نظامــی و حتی تحلیلگران
حوزه سیاســی و امنیتی معتقدند
احتمال اینکه ترامپ دست به چنین
اقدامی بزند ،اساساً کم است اما آنها
مستنداتی را از شــنودها به دست
آوردهاند که نگرانشان کرده است.
اما موضوع فقط همین مســاله
نیست؛ ترامپ روز پنجشنبه پیش
از عزیمت به فلوریدا برای گذراندن
تعطیالت کریســمس ،با انتشــار
بیانیهای ویدیویی جمهوریخواهان
را غافلگیر کــرد و گفت که میتواند
الیحه  ۹۰۰میلیارد دالری کرونا را
که به تازگی در کنگــره به تصویب
رســیده اســت ،وتو کنــد .ترامپ
این الیحه را مایه شــرم دانســته و
خواســتار حذف بندهای مرتبط با
کمک خارجی و افزایش چکهای
محــرک از  ۶۰۰دالر به  ۲۰۰۰دالر
به منظور امضای آن شــده است .به
دنبال ایــن تهدیــد ،ترامپ الیحه
دفاعی  ۷۴۰میلیــارد دالری را هم
وتو کرد و به بندی انتقاد داشت که
موجب میشد اســامی پایگاههای
آمریکایی از نامگذاری فعلی آنها که
به نام ژنرالهای ارتش کنفدراسیون
است ،تغییر کند.
ایــن دو اقــدام برای وتــوی دو
پرونده بسیار مهم که با امنیت ملی
ایاالت متحده گــره خورده تا حدی
جو را به هم ریخت که فورا ً شــاهد
موضعگیــری کوبنده آدام شــف،
رئیس دموکــرات کمیته اطالعات
مجلس نماینــدگان آمریکا بودیم.
او در پیام توئیتری در واکنش به این
اقدامات ترامپ ،او و دستاوردهایش
طی چهار ســال اخیر را یک فساد
گسترده اعالم کرد.
از ســوی دیگر باید توجه داشت
که با وجــود تاکید رئیسجمهوری
آمریکا روی مســاله اعمال تقلب در

بسیاریازتحلیلگرانوتوی
دو پرونده بسیار مهم که با
امنیتملیایاالتمتحده
گره خورده را در کنار دیدار
اخیرترامپباهمحزبیهای
خود برای تاختن به بایدن
در قبال تقلب در انتخابات
گذاشتندوبهایننتیجه
رسیدند که احتمال دارد
او روزهای آینده دست به
برپایی «شرِ» جدید بزند
انتخابات ،دولت ترامــپ خروج از
کاخ سفید را ظرف دو هفته آتی آغاز
میکند .شبکه سیبیاس گزارش
داده که ،کارکنان کاخ سفید ایمیلی
از دفتــر اجرایــی رئیسجمهوری
آمریکا دریافت کردنــد و طبق آن
باید وسایلشان را جمع کرده و برای
خروج در چهارم ژانویه آماده شوند.
این ایمیل شــامل فهرســتی از
کارهایی است که باید انجام شوند،
مثل بازگرداندن هدایای ریاســت
جمهوری به اتاق یک ،انتقال وسایل
شــخصی به منزل و تمیــز کردن
یخچال و مایکروفر! پــس از اعالم
اینکــه چنین ایمیلهایی ارســال
شده ،بسیاری از تحلیلگران مجددا ً
این اقدامــات را در کنار دیدار اخیر
ترامپ با همحزبیهــای خود برای
تاختن بــه بایدن در قبــال اعمال
تقلب در انتخابات گذاشــتند و به
این نتیجه رســیدند که او احتمال
دارد طی روزهای آینده دســت به
برپایی «شرِ» جدید بزند و بسیاری
هم میگویند کــه چنین احتمالی
وجود ندارد.
به هر ترتیب نقطه امیدوارکننده
این اســت که ترامــپ پذیرفته که
دیگر جایی در اتاق بیضی کاخسفید
ندارد و به همیــن دلیل به کارکنان
کاخسفید ایمیل ارســال شده ،اما
نکته این است که او در حال خراب
کردن پلهای پشــت ســر خود و
همچنین تلهگذاری در مسیر بایدن
است تا بتواند او را با مشکالت زیادی
روبرو کند.

خبر

خبر

تروریکیدیگر از فعالین حقوق زنان درافغانستان

هشدار اتحادیهاروپا در مورد وضعیت هزاران مهاجر بیپناه در بوسنی

فرشتهکوهستانی،فعالعرصهحقوقزناندرافغانستان
به همراه برادرش در جریان تیراندازی افراد مسلح ناشناس
در والیت کاپیسا کشته شــدند .به گزارش شبکه خبری
طلوعنیوز ،یک منبع امنیتی گفت که کوهستانی ساعت
 ۱۷روزپنجشنبههمراهبابرادرشدراینحادثهدرروستای
دهنو والیت کاپیســا کشته شــدند .این منبع افزود که
کوهســتانی از کابل به زادگاه خود دهنو رفته بود که ترور
شد .وزارت کشور افغانســتان ترور کوهستانی را تأیید اما
اعالم کرد که برادر او در تیراندازی افراد مســلح ســوار بر
موتورسیکلت ،زخمی شدهاســت .تاکنون هیچ گروهی
مسئولیت این اقدام تروریستی را نپذیرفته است .فرشته
کوهســتانی چندی پیش از تهدیدهای جانی علیه خود
پرده برداشــته بود .این فعال عرصه حقوق زنان در تاریخ
 ۱۳دسامبر ( ۲۳آذر) صفحه شخصی فیسبوک نسبت به
عدم همکاری نهادهای امنیتی در تأمین امنیت جان خود

اعتراض کرده بود .وی در این راستا از معاون نخست اشرف
غنی ،رئیسجمهوری افغانستان درخواستهایی داشت.
این درحالی است که یوسف رشــید ،رئیس اجرایی بنیاد
انتخاباتآزادوعادالنهافغانستان() FEFAنیزچهارشنبه
گذشته در کابل ترور شد .یوســف رشید عالوه بر ریاست
اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانســتان ،یکی از
فعاالن جامعه مدنی کابل بود.

اردوغان :ترکیه خواهان روابط بهتر با اسرائیل است

رجب طیب اردوغان گفت ،ترکیه مایل به داشــتن روابط بهتر با رژیم صهیونیســتی است و مذاکرات دو طرف
در ســطح اطالعاتی ادامه دارد اما از سیاســت این رژیم در قبال فلســطینیها انتقاد کرده و آن را غیرقابل قبول
دانســت .به گزارش رویترز ،رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه در صحبت بــا خبرنگاران بعد از نماز جمعه
در شــهر اســتانبول اظهار کرد ،ترکیه مشــکالتی با افراد در ردههــای باال در
اســرائیل دارد و اگر به خاطر این مشــکالت نبود روابط آنها میتوانســت بسیار
متفاوت باشــد .اردوغان گفت :سیاســت فلسطین خط قرمز ما اســت .برای ما
پذیرفتن سیاستهای اســرائیل در قبال فلســطین غیرممکن است .اقدامات
بیرحمانه آنهــا در آنجا غیرقابل قبول هســتند .اما ما مایل هســتیم روابطمان
را به نقطه بهتری ببریم.

اتحادیه اروپا از مقامات بوسنی و هرزگوین خواستند
تا با توجه به نزدیک شدن سردترین روزهای سال ،مرکز
اسکان مهاجران در کمپ «بیرا» همچنین تاسیسات
کمک به مهاجران در اســتان توزال را بازگشایی کنند؛
چراکه در غیر اینصورت صدها پناهجو و مهاجر بدون
داشتن امکانات اولیه و حتی سرپناهی ابتدایی ،رها و
سرگردان میشوند.
در بیانیهای که بطور مشترک از سوی جوزپ بورل،
رئیس دستگاه دیپلماســی اتحادیه ،ایلوا یوهانسون
کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا و الیور وارهلی کمیسر
سیاست همجواری و گســترش اتحادیه اروپا منتشر
شد ،ضمن هشدار دربارۀ وضعیت مهاجران در بوسنی
و هرزگوین آمده است :بیش از  ۳۳۰۰مهاجر و پناهجو با
تعطیل شدن تأسیسات لیپا ،بدون دسترسی به پناهگاه
و خدمات اولیه در این کشور رها شدهاند و مقامات نیز

هیچ راه حل دیگری را به عنــوان راه حل جایگزین به
اجرا نگذاشــتهاند .در این بیانیه از مقامات این کشور
خواسته شده تا کشمکش بر ســر منافع سیاسی را به
کنــاری بگذارند و مرکز «بیرا» همچنین تاسیســات
کمک به مهاجران در اســتان توزال را بازگشایی کنند
و برای رفع نیازهای مهاجران بدون پناهگاه با یکدیگر
همکاری کنند.

واشنگتن :سفارت آمریکا در بغداد باز است

یک مقام وزارت خارجه آمریکا از باز بودن سفارت این کشور در بغداد خبر داد .شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از یک مقام
آمریکایی بدون ذکر نام نوشت :ضمانت سالمت کارمندان و شهروندان و امنیت تاسیسات آمریکا در صدر اولویتها است .وی
درگفتوگوبااین شبکهافزودکه سفیرآمریکاهمچناندربغداداستو سفارتآمریکادربغدادبه طور طبیعیبه فعالیتخود
ادامه میدهد .پایگاه خبری « »Axiosنوشته بود که آمریکا درصدد بستن سفارتخانه
خودبعدازحمالتموشکیبهمنطقه«سبز»استکهاینسفارتخانهوچندینساختمان
مهم حکومتی عراق در آنجا قرار دارد .این پایگاه به نقل از دو منبع آگاه نوشت که این گام
ممکناستازجملهچندگزینهمطرحبرایپاسخبهحمالتراکتیباشد.اینپایگاهخبری
همچنینافزود:اگربستنسفارتآمریکادربغدادانجامشود،سفیرآمریکابهاربیلیاپایگاه
هوایی«عیناالسد»منتقلمیشود.

