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ریشی سوناک، گزینه اصلی 
نخست وزیری انگلیس

بوریس جانسون از رقابت رهبری حزب محافظه کار 
انگلیس کناره گیری کرده و بدین ترتیــب راه را برای 
تصدی پست نخست وزیری از ســوی ریشی سوناک، 
وزیر خزانه داری ســابق خود که در حال حاضر گزینه 
اصلی است، هموار کرد. به گزارش راشا تودی، بوریس 
جانسون، نخست وزیر سابق انگلیس عصر یکشنبه با 
انتشار بیانیه ای گفت که ۱۰۲ نماینده از او حمایت کردند 
و او می تواند جمعه به دفتر نخست وزیری بازگردد و در 
جایگاه مناسبی هم قرار دارد که حزبش را در انتخابات 
پارلمانی ۲۰۲۴ به پیروزی برساند. با این حال جانسون 
در ادامه گفت: اما طی چند روز گذشــته، متاسفانه به 
این نتیجه رسیدم که چنین کاری درست نیست. شما 
نمی توانید حکمرانی موثری داشته باشید، مگر آنکه یک 
حزب متحد در پارلمان داشته باشید. جانسون همچنین 
از تماس با نامزدهای پست نخست وزیری از جمله ریشی 
سوناک که سابقا وزیر خزانه داری دولت او بود و همچنین 
پنی موردانت، از اعضای حزب محافظه کار صحبت کرده 
و امیدوار است که آنها برای خاطر امنیت ملی متحد شوند. 
با این حال، جانسون توضیح داد که راهی برای انجام این 
کار پیدا نشد. نخست وزیر پیشین انگلیس گفت: بنابراین 
فکر می کنم که بهترین کار این است که نامزدی خودم را 
مطرح نکنم و از هر کسی که موفق می شود، حمایت کنم. 
بیانیه بوریس جانسون یک روز پس از آن منتشر شد که 
سوئال براورمن، از متحدان دیرینه او که زمانی دادستان 

کل دولتش بود، از ریشی سوناک حمایت کرد. 
مهلت ثبت نام برای رقابت رهبری حزب محافظه کار 
حاکم انگلیس، تا ساعت دو بعد از ظهر دیروز )دوشنبه( 
به وقت انگلیس بود. ریشی سوناک با حمایت بیش از ۱۴۰ 
قانونگذار، اکنون پیشتاز است و پنی موردانت از حمایت 
بیش از ۲۰ قانونگذار برخوردار است. چنانچه موردانت یا 
هر نامزد دیگری بتوانند ۱۰۰ رای حمایتی بگیرند، رقابت 
با رای گیری الکترونیکی از اعضای حزب محافظه کار 
برگزار می شود. چنانچه ریشی سوناک تنها نامزدی باشد 
که این حد نصاب را گرفته باشد، به عنوان نخست وزیر 
بعدی انگلیس معرفی می شــود. ریشــی سوناک روز 
یکشنبه تمایل خودش را برای رسیدن به نخست وزیری 
و گرفتن جایگاه لیز تراس که از نخست وزیری کنار رفت، 
اعالم کرد. سوناک در پیامی توییتری نوشت: بریتانیا 
کشور بزرگی است اما ما با یک بحران اقتصادی عمیق 
روبرو هستیم. به همین دلیل است که من به عنوان رهبر 
حزب محافظه کار و نخست وزیر بعدی شما نامزد شده ام. 
می خواهم اقتصاد را درست کنم، حزبمان را متحد کنم 
و به کشورمان ارائه کنم. رقابت درون حزب محافظه کار 

پس از آن به راه افتاد که لیز تراس استعفا داد. 
    

تبادل گلوله های هشدار در مرز های 
آبی کره شمالی و  جنوبی

در بحبوحه تنش های نظامی میان کره شــمالی و 
کره جنوبی، این دو کشــور دیروز )دوشنبه( به تبادل 
گلوله های هشدار در ســمت ساحل غربی پرداختند و 
یکدیگر را به نقض مرزهای آبی متهم کردند. به گزارش 
رویترز، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعالم کرد به 
دلیل آنکه کشتی تجاری کره شــمالی حوالی ساعت 
۳:۴۰ بامداد به وقت محلی از مرزهای دریایی بین دو کره 
عبور کرد، این کشور )کره جنوبی( شلیک هشدار انجام 
داد. همچنین ارتش کره شمالی پس از آنکه یک کشتی 
جنگی کره جنوبی مرز دریایی کره شمالی را نقض کرد، 
۱۰ راکت توپخانه ای را به دلیل شناسایی یک کشتی 
ناشناس شلیک کرد. براساس گزارش خبرگزاری رسمی 
کره شمالی موسوم به کی سی ان ای، سخنگوی ستاد کل 
ارتش خلق کره شمالی گفت: ما دستور اقدامات متقابل 
اولیه را صادر کردیم تا قویا کشــتی جنگی دشمن را از 
مرز خارج کنیم. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی هم 
اقدام کره شمالی را نقض قرارداد نظامی دوجانبه ۲۰۱۸ 
خواند؛ قراردادی که اقدامات خصمانه در مناطق مرزی 
یکدیگر را ممنوع می کند و در عین حال از کره شمالی 
خواست تا تحریکات مداوم و اتهام زنی را متوقف کند. در 
هفته های اخیر، کره شمالی به دلیل اعتراضش نسبت به 
فعالیت های نظامی کره جنوبی، موشک های بالستیک 

کوتاه برد به طرف شرق و غرب سواحلش شلیک کرد.

جهان نما

فرشاد گلزاری
نمادشناسی سیاسی در دنیا داستان 
بی انتهایی دارد. در هر کشور بسیاری از 
نمادها معنا و مفهوم خاص خود را به ما 
می رسانند و در این راه ایاالت متحده 
آمریکا هم از این موضوع جدا نیست؛ 
به گونه ای که »االغ« نماد دموکرات ها 
 و »فیــل « نماد حــزب جمهوریخواه 

است. 
استفاده از دو نماد االغ و فیل برای 
این دو حزب، به ابتکار »توماس ناست« 
کارتونیست مشهور بازمی گردد که در 
دوران کار برای مجله »هاربرز ویکلی«، 
نقش اساسی را در جهت مطرح شدن 
نماد فیل برای جمهوری خواهان و االغ 

برای دموکرات ها ایفا کرد. 
نماد االغ از ســال ۱۸۲۸ میالدی 
و در جریــان کارزار انتخاباتی »اندرو 
جکسون« مطرح شد که نماد بردباری و 
سخت کوشی را نمایان می کرد. آبراهام 
لینکلن کــه روزی رئیس جمهوری 
آمریکا شــد و از حزب جمهوریخواه 
برآمده بود در پوســترهای تبلیغاتی 
حزبش از نماد فیل استفاده کرده بود؛ 
چراکه فیل از نگاه سربازان، سمبل نبرد 

و مبارزه بود. 
این دو نماد تا همیــن حاال هم در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
و بعضــاً در انتخابــات درون حزبــی 
و کنگــره آمریکا مورد اســتفاده قرار 
می گیرد؛ چراکه به زعم آنها این دو نماد 
از گذشتگان و بنیانگذاران »آمریکای 
امروز« بــه هر دو حزب ارث رســیده 
است. آنچه در وضعیت فعلی در ادبیات 
روزنامه نگاری و رســانه ای آمریکا به 
صورت ممتد و متعدد استفاده می شود 
اســتفاده از این دو نماد برای جامعه 
سنتی آمریکا است که حاال و در اثنای 
انتخابات میان دوره ای کنگره ایاالت 

متحده مجدداً ناطر بر آن هستیم. 
در چند روز اخیر اوضاع در اردوگاه 
هر دو حزب به سمت و سویی رفته است 
که حاال خاک بر آسماِن سیاست آمریکا 
بلند شده و اتمسفر آن را کمی گنگ و 
البته تهاجمی کرده اســت. روز شنبه 
کمیته مجلس نمایندگان آمریکا که 
مسئول تحقیقات درباره حمله شش 
ژانویه به کنگره است، رســماً دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور سابق این کشور 
را احضار کرد و از وی خواست اسناد و 
مدارکی را که در اختیار دارد، تحویل 

داده و در مورد نقش محــوری که در 
این تراژدی ایفا کرده، شــهادت دهد. 
لیز چنــی، از حــزب جمهوری خواه 
و بنی تامســون، از حــزب دموکرات 
در نامــه ای خطاب بــه ترامپ اعالم 
کرده اند علیرغم آنکه بیش از ۶۰ دادگاه 
ادعاهایتان درباره تقلب در انتخابات و 
دیگر چالش هایتان علیه مشروعیت 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ را 

رد کردند باز هم )شما( تمام این اقدامات 
را انجام دادید. این اظهــارات را اگر در 
کنار احضار ترامپ به کنگره قرار دهیم 
می بینیم که دموکرا ت هــا و برخی از 
جمهوریخواهان به دنبال آن هستند 
تا مجدداً یک شــوک ممتد )نه آنی( 
به رئیس جمهوری سابق کشورشان 

وارد کنند. 
در این میان اما این افراد تنها نیستند 
بلکه رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
هم یک جناح جدی و علنی علیه ترامپ 

تشکیل داده است. 
روز گذشــته )دوشــنبه( نانسی 
پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا که یک دموکرات دوآتشه و یک 
متحد سرسخت برای بایدن به حساب 
می آید در مصاحبه ای در مورد احضار 
ترامپ به نهاد مقنن ایاالت متحده اعالم 
کرد که »فکر نمی کنــم ترامپ آنقدر 
مرد باشد که خودش را نشان دهد. فکر 
نمی کنم وکالیش از او بخواهند خودش 
را )برای این احضاریه( نشان دهد، چون 
باید تحت سوگند شــهادت بدهد و ما 

خواهیم دید آیا آنقدر مردش هست که 
خودش را نشان دهد یا خیر«. 

کیفردهی به سبک دموکرات ها!
همه دنیا و به خصوص مردم ایاالت 
متحده می دانند که نانسی پلوسی تا چه 
حد از ترامپ متنفر است. به یاد داریم که 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سه 
سال پیش در زمانی که نماِد پوپولیسم 
در حال سخنرانی در مقابل نمایندگان 
کنگره بود، متن اظهارات او را پاره کرد و 
همین موضوع ماه ها به یک سوژه داغ از 
جدال دموکرات ها و جمهوریخواهان 

تبدیل شده بود. 
حــاال هــم همــان تضادهــا و 
صف بندی ها علنی تر شــده اســت؛ 
چراکه در هشتم ماه نوامبر قرار است 
انتخابات میان دوره ای برگزار شــود و 
خروجی آن بدون شــک بر انتخابات 
ریاســت جمهــوری ۲۰۲۴ آمریکا 
تاثیر می گذارد. در ایــن میان اما باید 
توجه داشت که ترامپ اخیراً نامزدی 
خــود در انتخابات ۲۰۲۴ ریاســت 

جمهوری را اعالم و تایید کرده اســت 
و به همین دلیل اســت که می بینیم 
دموکرات هــا بــه تکاپــو افتاده اند تا 
او را بــا پرونده هایــش یا بــه دادگاه 
بکشــانند یا تاثیر مخربی بر اردوگاه 
جمهوریخواهان در انتخابات کنگره 
بگذارند. در این راســتا دادستان های 
منهتن »سازمان ترامپ« که در عرصه 
امالک و سرمایه گذاری فعال است را 

متهم کرده اند که به مدیران ارشدش 
کمک کرده تا از پرداخــت مالیات بر 
درآمد پاداش هایی که از این شــرکت 
دریافت کرده  بودنــد، اجتناب کنند. 
شاهد کلیدی این پیگرد حقوقی، الن 
ویسلبرگ است که مدیر ارشد کمپانی 
ترامپ بود. او می گوید یک آپارتمان در 
منهتن، کمک هزینه تحصیلی برای 
نوه هایش و خودروهای مرسدس بنز 
برای خودش و همسرش گرفته بود که 
این اتهامات اگر ثابت شود بدون شک 
می تواند جنبه کیفری به پرونده فساد 
مالی ترامپ بدهد. فارغ از پرونده کشف 
اسناد سری در ویالی ترامپ که حاال 
رسانه های همسو با دموکرات ها چند 
روزی اســت روی آن مانور می دهند، 
موضوع مهمتر صدور حکم محکومیت 
برای »استیو بنن« اســت. او در سال 
۲۰۱۶ میالدی استراتژیست ترامپ و 
مغز تبلیغات و عملیات روانی کمپین 
او به حساب می آمد و در همان ابتدای 
راه از کاخ ســفید خارج شد ولی باز هم 
آتِش سیاســت های ترامپ دامان او را 
گرفت. کارل نیکولز، قاضی منطقه ای 
ایاالت متحده اعالم کرده که اســتیو 
بنن در رابطه با اتهامات اهانت به کنگره 
به چهار ماه حبــس و پرداخت ۶۵۰۰ 
دالر جریمه نقدی محکوم شده است 
که باید این اقــدام را حذف هدفمند از 
سوی دموکرات ها دانســت. انچه در 
پایان باید مورد اشــاره قرار بگیرد این 
خواهد بود که ترامپ هم بیکار ننشسته 
اســت. او در مــورد روش اداره پرونده 
اوکراین توسط تیم بایدن و همچنین 
افزایش قیمت بنزین در ایاالت متحده، 
همچنان در حال حمله به دموکرات ها 
است. به موازات این موضوع و با توجه به 
تنش میان بایدن و عربستان سعودی، 
روزنامه دیلی میل انگلیس اعالم کرده 
که جارد کوشنر، داماد ترامپ و استیون 
منوچن، وزیر خزانه داری دولت ترامپ 
قرار است در یک کنفرانس مربوط به 
سرمایه گذاری در عربستان سعودی 
سخنرانی کنند که در تاریخ ۲۵ تا ۲۶ 
اکتبر در ریاض برگزار خواهد شد. این 
اقدام ترامپ و تیم او نشان می دهد که 
رئیس جمهوری سابق ایاالت متحده 
در حال مخابره پاسخ و حتی یک تهدید 
مشهود به دموکرات ها است تا بتواند 
بر انتخابات هشــتم نوامبر کنگره اثر 
بگذارد. حال باید دید »سوپرایِز نوامبِر 
دموکرات ها بــرای فیل ها« به همین 
مسائل ختم می شود یا اتفاق های جدید 

در راه است؟!

سازمان ترامپ همزمان با احضار او به کنگره با اتهامات کیفری روبرو شد؛ 

شوک ممتد دموکرات ها به رقبای حزبی

علیرغم تنش بایدن و 
عربستان، جارد کوشنر، 

داماد ترامپ و استیون 
منوچن، وزیر خزانه داری 

دولت وی قرار است در 
یک کنفرانس مربوط به 

سرمایه گذاری در ریاض 
سخنرانی کنند که این 

مساله نوعی تهدید و 
دهن کجی به دموکرات ها 

محسوب می شود

ترامپ اخیراً نامزدی 
خود را در انتخابات 2024 

ریاست جمهوری تایید 
کرده و به همین دلیل است 

که می بینیم دموکرات ها 
به تکاپو افتاده اند تا او را با 
پرونده هایش یا به دادگاه 

بکشانند یا ضربه مخربی بر 
اردوگاه جمهوریخواهان 

 در انتخابات کنگره 
وارد کنند

ولودیمیر زلنسکی ادعاهای روسیه مبنی بر اینکه کی یف 
در حال آماده سازی عملیات »پرچم دروغین« با استفاده از 
بمب های کثیف است را رد کرد و درمقابل انگشت اتهام را 
به سوی روسیه نشانه گرفت. به گزارش راشاتودی، سرگئی 
شویگو، وزیر دفاع روسیه روز یکشــنبه نگرانی خود را با 
همتایان فرانسوی، ترکیه ای و انگلیسی نسبت به استفاده 

احتمالی اوکراین از بمب های کثیف به اشتراک گذاشت. 
خبرگزاری ریانووستی روسیه هم پیشتر گزارش داد که 
هدف چنین تحریکی متهم کردن مســکو به استفاده از 
تسلیحات کشــتارجمعی اســت تا طی چنین ترفندی، 
کمپین ضد روسی قدرتمندی را راه اندازی کنند. ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین طی ویدئو شبانه خود 
ادعا کرد هرجایی که روســیه مرگ و ویرانی به بار آورده، 
اوکراین زندگی عادی را به آنجا بازمی گرداند. همچنین، 
فقط یک نفر می تواند از تسلیحات هسته ای در اروپا استفاده 
کند و آن کسی است که به شویگو دستور داده تا با دیگران 
تماس بگیرد و در این خصوص گفت وگو کند. وی در ادامه 
افزود: همه می دانند که منبع هر چیز کثیفی در این جنگ 
کیست و از جهانیان می خواهم تا نسبت به تشدید تنش ها 

توسط روسیه با سخت ترین راه های ممکن پاسخ دهند.

زلنسکی: روسیه قادر به استفاده از تسلیحات هسته ای در اروپاست
خبر

منابع خبری روز گذشته )دوشنبه( گزارش دادند، در 
حمله انتحاری به هتلی در جنوب سومالی، ۹ نفر کشته و 
۴۷ نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس 
سومالی اعالم کرد، در حمله انتحاری به هتل توکل واقع 
در جنوب سومالی ۹ نفر کشــته و ۴۷ نفر زخمی شدند. 
پلیس سومالی افزوده است، یک فرد انتحاری با خودروی 

بمب گذاری شده در مقابل هتل توکل خود را منفجر کرد. 
بر اساس این گزارش، پس از این انفجار درگیری نگهبانان 
هتل و عناصر گروه الشباب که تالش داشتند وارد هتل 
شــوند روی داد که در نهایت منجر به کشته شدن افراد 
مسلح شد. پیش تر منابع خبری از انفجار یک خودروی 
بمب گذاری شده و تیراندازی در جنوب سومالی خبر داده 
بودند. منابع خبری چهارشنبه گذشته نیز گزارش دادند 
که در پی وقوع ۲ انفجار انتحاری در مرکز ســومالی ۱۲ 
نفر کشته و ۷ نفر زخمی شدند. الشباب یک گروه مسلح 
تروریستی وابسته به شــبکه القاعده است که بسیاری 
از عملیات  تروریستی را که منجر به جان باختن صدها 
نفر در آفریقا شــده، پایه ریزی کرده است. الشباب بارها 
به نظامیان دولتی و نیروهای صلح بان اتحادیه آفریقا در 

سومالی یورش برده  است.

خبر

۹ کشته و ۴۷  زخمی در حمله انتحاری به جنوب سومالی

رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی تأکید کرد که اگر 
موافقت عربســتان نبود توافق های عادی سازی روابط با 
کشورهای عربی امضا نمی شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در مصاحبه با سی.ان.ان گفت: با صراحت 

می گویم اگر موافقت عربستان نبود توافق های عادی سازی 
روابط با کشورهای عربی امضا نمی شد. در صورتی که بتوانم 
در انتخابات کنست به اکثریت دست یابم عادی سازی روابط 
با عربستان هدف اصلی من خواهد بود. همچنین برای توافق 
عادی سازی روابط با کشورهای عربی دیگر تالش خواهم 
کرد. ژوئیه، نتانیاهو از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
به دلیل مشــارکت در امضای چهار توافق عادی ســازی 
روابط با امارات، بحرین، ســودان و مراکش قدردانی کرد. 
نتانیاهو نوامبر ۲۰۲۰ به همراه یوسی کوهن، رئیس موساد 
به شهر نیوم عربستان سفر و با محمد بن سلمان دیدار کرد. 
شرکت های هواپیمایی اسرائیلی اوت به موافقت ریاض برای 

استفاده از حریم هوایی عربستان دست یافتند.

ائتالف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق هفته آینده 
را آخرین مهلت تصویب کابینه دولت جدید اعالم کرد. 
به گزارش شــفق نیوز، یک منبع آگاه جزئیات نشست 
رهبران چارچوب هماهنگی شــیعیان در منزل هادی 

العامری، رئیس ائتالف الفتــح را فاش کرد. این منبع که 
یکی از رهبران چارچوب هماهنگی است، گفت، در این 
نشست بر لزوم تعیین تکلیف کابینه و دادن رأی اعتماد 
به دولت محمد شیاع السودانی، نخست وزیر مکلف عراق  
حداکثر تا هفته بعد تاکید شد. از زمانی که پارلمان عراق 
موفق شد رئیس جمهوری این کشور را در یک رأی گیری 
رسمی انتخاب کند و او نیز السودانی را به تشکیل دولت 
جدید مکلف کرد، این کشور به آرامشی شکننده رسیده 
است. السودانی اعالم کرده، تالش می کند کابینه را هرچه 
سریعتر به پارلمان معرفی کند اما در این مسیر با موانعی 
روبروســت که ابتدا از خود چارچوب هماهنگی شروع 

می شود و باید این موانع در اسرع وقت رفع شود.

نتانیاهو:

اگر موافقت عربستان نبود سازش با کشورهای عربی رخ نمی داد
هفته آینده آخرین مهلت اعالم شد؛

ضرب االجل جریان های شیعی عراق برای تایید کابینه السودانی


