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لیبرال دموکرات های انگلیس 
دیگر برگزیت را نمی خواهند

حزب لیبرال دموکرات  انگلیس رسماً سیاست 
عدم خروج از اتحادیه اروپا را اتخاذ کرد.

حزب لیبرال دموکرات  انگلیس با اتخاد موضع 
سرسختانه تر در قبال خروج از اتحادیه اروپا، اعالم 
کرد که رسماً سیاست عدم خروج از اتحادیه اروپا 
را اتخاذ می کند و در صورت پیروزی در انتخابات 

و به دست گرفتن قدرت، آن را عملی خواهد کرد.
این حزب از ۶۵۰ کرسی پارلمان انگلیس تنها 
۱۸ کرسی را در اختیار دارد و با اتخاذ سیاست »نه 
به بریگزیت« امیدوار به جلــب آرای ۱۶ میلیون 
نفری است که در همه پرسی سال ۲۰۱۶ انگلیس 

به ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا رأی دادند.
حزب لیبرال دموکرات  انگلیــس در صورت 
پیروزی در انتخابات و به دست آوردن کرسی های 
الزم برای در اختیار گرفتن قدرت، کاری خواهد کرد 
که در عرصه سیاست انگلیس بی سابقه خواهد بود.

بوریس جانسون، نخست وزیر فعلی انگلیس 
وعده داده است که کشورش را ۳۱ اکتبر، با یا بدون 
توافق، از اتحادیه اروپا خارج کند. وعده جانسون و 
سیاست وی انگلیس و حتی هم حزبی های او را به 

دو جناح مخالف و موافق تبدیل کرده است.
اعالم خروج از اتحادیه اروپا آن هم به هر قیمتی، 
برای بوریس جانسون و حزب محافظه کارش گران 
تمام شده و باعث شده اســت جانسون و حزبش 
اکثریت را در پارلمان از دســت بدهنــد و به فکر 

انتخابات زودهنگام باشند.
تام بریک، سخنگوی حزب لیبرال دموکرات 
گفت: ما نقطه پایانی بر کابوس بریگزیت خواهم 
گذاشت؛ بریگزیتی که کل کشور را به زیر می کشد 

و ما را از هم می درد.
امروزه آنچه بر گستره سیاسی انگلیس سایه 
افکنده، چیــزی جز موضوع بریگزیت نیســت. 
این بحران جامعه را دو پاره کرده اســت: حامیان 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در یکسو و موافقان 
ماندن این کشور در اتحادیه در سوی دیگر. عمق 
این انشقاق در صحنه سیاســی انگلیس با بیان 
این واقعیت بیشــتر ملموس  می شود که لیبرال 
دموکرات های خواهاِن باقی ماندن در اتحادیه اروپا، 
با محافظه کاران دست در دست هم داشتند. حزب 
لیبرال دموکرات بــا محافظه کارانی که خواهان 
وداع با اتحادیه هستند در ســال ۲۰۱۰ میالدی 
دولتی ائتالفی تشکیل داده بودند که پنج سال بر 

سر کار بود.

شــانس پیروزی در انتخابات بــرای لیبرال 
دموکرات های انگلیس که هرگز نتوانسته اند بیش 
از ۶۲ کرسی را در پارلمان انگلیس از آن خود کنند، 
آنچنان که باید زیاد نیست و به همین ترتیب راه 
برای تشــکیل دولت توسط جو سوینسون، رهبر 

این حزب نیز هموار نیست.
بر اساس گزارش یور نیوز، نتیجه دو نظرسنجی 
متفاوت که روز یک شنبه منتشر شد، جایگاه حزب 
لیبرال دموکرات انگلیس را به ترتیــب با ۲۱ و ۸ 
درصد تفاوت، بعد از دو حزب محافظه کار و حزب 

کارگر انگلیس نشان می دهد.
بوریس جانســون خواهان برگزاری انتخابات 
زودهنگام است؛ انتخاباتی که به روال معمول باید 
سال ۲۰۲۲ میالدی برگزار می شد اما این خواست 
جانســون نیز با مخالفت احزاب مخالف از جمله 
حزب لیبرال دموکرات تا به امروز عملی نشده است.

احزاب مخالف می گویند می خواهند اول از همه، 
از این اطمینان حاصل کنند که بوریس جانسون 
نتواند انگلیس را بدون دستیابی به توافق با اتحادیه 

اروپا از اتحادیه خارج کند.
دیوید کامرون دست جانسون را رو کرد

در همین حال نخست وزیر اسبق انگلیس در 
اظهاراتی عنوان داشت که بوریس جانسون موافق 
برگزیت نیســت بلکه برای عوام فریبی و تقویت 

جایگاه سیاسی خود از آن حمایت می کند.
کامرون، سیاســتمدار ۵۲ ساله بریتانیایی در 
ادامه نخست وزیر فعلی کشورش را به عوامگرایی 
متهم می کنــد و می گوید تالش کــرده در ازای 
پیشنهاد تصدی سمت وزارت دفاع به جانسون، وی 

را از پیوستن به کارزار حمایت از برگزیت منع کند.
کامرون اولین بار در سال ۲۰۱۳ ایده برگزاری 
همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را مطرح 
و در سال ۲۰۱۶ آن را به اجرا گذاشت. وی که امیدوار 
بود مردم کشورش به ادامه عضویت در اتحادیه اروپا 
رای دهند، یک روز پس از اعالم نتیجه همه پرسی از 

مقام خود کناره گیری کرد.

جهاننما
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امروز سه شــنبه هفدهم سپتامبر 
)۲۶ شهریور 9۸( انتخابات سراسری 
پارلمان رژیم صهیونیســتی در حال 
برگزاری اســت. حزبی کــه بتواند از 
مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان ۶۱ کرسی 
را به  تنهایی یا در ائتالف با حزبی دیگر 
به  دست آورد، از سوی رووین ریولین، 
رئیس جمهــور این رژیم، مســئول 
تشکیل دولت می شــود، رهبر حزب 
برتر قادر اســت از بیــن اعضای حزب 
خود و حزب ائتالفی دولت را تشکیل 
دهد؛ اما دو شرط دارد: اول آنکه ظرف 
زمان تعیین شده این کار را انجام دهد 
و دوم آنکه باید رضایــت همه احزاب 
در ائتالف با حزب خود را برای اعضای 
کابینه اش جلب کند؛ در صورتی که هر 
کدام از این شــروط حاصل نشود، حق 
تشکیل دولت از نخست وزیر منتخب 
که همان رئیس حزب منتخب است، 
سلب می شــود و انتخابات باید یکبار 
دیگر برگزار شود. حاال این اتفاق برای 

رژیم صهیونیســتی روی داده است و 
بنیامین نتانیاهو، رئیس حزب لیکود در 
انتخابات زودهنگام ماه آوریل )بیستم 
فروردین ماه(، با کســب ۳۵ کرســی 
)هم وزن با رقیب خود بنی گانتز( و در 
ائتالف با چند حزب کوچک دیگر قرار 
شد دولت ائتالفی را تشکیل دهد؛ اما این 
اتفاق رخ نداد و نتانیاهو از جلب رضایت 
سایر احزاب، در زمان مقرر ناکام ماند و با 
انحالل ائتالف، بنا شد بار دیگر انتخابات 
زودهنگام امروز هفدهم سپتامبر برگزار 

شود.
انتخابات ماه آوریــل به چند دلیل 
زودتر از موعد برگزار شده بود: اختالفات 
شدید در دولت حاکم به رهبری نتانیاهو 
در مورد الیحه خدمات ملی جمعیت 
اردتدوکس که منجر به استعفای یک 
به یک اعضای کابینه شد و مسئله دوم 
اتهامات فســادی بود که نخست وزیر 
را در مرکــز توجه قــرار داد. آنطور که 
رســانه ها گزارش کردند، نتانیاهو در 
اختالس های بزرگی دست داشته است 
و اکنون چند دادگاه در حال پیگیری 
این اتهامات هستند و به عقیده برخی، 
در صورت عدم انتخــاب وی به عنوان 

نخست وزیر، می تواند برای وی حبس 
به دنبال داشته باشد.

انتخابات امروز یک تفاوت اصلی با 
انتخابات فروردین ماه دارد، اگر نتانیاهو 
پیروز و مجبور به تشکیل دولت ائتالفی 
شــود و نتواند احزابش را برای ترکیب 
کابینه مجاب کند، شــانس به نفر دوم 
برای تشکیل دولت می رسد که احتماالً 
بنی گانتز، رهبر حزب آبی و سفید باشد.

تفاوت دیگــر دور کنونی انتخابات 
با دور قبل در این است که چهار حزب 
فلســطینی حاضــر در انتخابات بر 
خالف دور قبل با یکدیگر کنار آمده اند 
و به صــورت متحد )حزب فهرســت 
مشترک( در انتخابات حاضر می شوند. 
تاریخ نشــان داده است که اگر تنها ۶۰ 
درصد از فلسطینیان حاضر در سرزمین 
اشغالی )شامل مسلمانان، مسیحیان 
و یهودیان( در این انتخابات مشارکت 
کنند و به حزب فهرست مشترک رأی 
دهند، شرایط را برای بنیامین نتانیاهو 

بسیار سخت می کنند.
شایعاتی در این زمینه وجود دارد که 
شاید حزب فهرست مشترک و حزب 
آبی و سفید برای شکست دادن نتانیاهو 

ائتالف کنند، اما با توجه به مواضع تند 
حزب آبی و سفید علیه فلسطینیان، این 
احتمال کمی بعید به نظر می رسد. اما 
حتی اگر این ائتالف نیز تشکیل نشود، 
کار بی بی در انتخابات در حال برگزاری 

از دور قبل سخت تر است.
 انتخاب دوباره نتانیاهو 

کابوسی برای منطقه
روزنامه واشنگتن پست با اشاره به 
برگزاری انتخابات رژیم صهیونیستی 
و احتمال انتخاب دوبــاره نتانیاهو به 
عنوان نخست وزیر این کشور نوشت: 
بیش از ۳۰ ســال اســت که بخشی از 

کارشناســان خاورمیانه بر این باورند 
که بحث در مــورد ایجــاد راهکار دو 
کشــور برای منازعه فلسطین و رژیم 
صهیونیستی بسیار دیر است؛ چراکه 
رژیم اشــغالگر همچنان با گستاخی 
به اعــزام شهرک نشــینان یهودی به 
سرزمین های تحت اشــغال عربی از 
زمان جنــگ ۱9۶7 ادامه می دهد. اما 
بیشتر دیپلمات های آمریکایی به این 
باورها بی اعتنا هستند و آنها را برآمده از 
احساسات ضد صهیونیستی می دانند و 

نه داده های حقیقی.
اما این مناقشه ۳۰ ســاله احتماالً 
آخرین روزهــای خود را پشت ســر 
می گذارد. اگر بنیامین نتانیاهو  موفق 
شــود در انتخابات روز سه شنبه زمان 
انتصاب خود به عنوان نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی را تمدید کند، پیش فرض 
زندگی فلسطینی ها و صهیونیست ها در 
یک کشور دیگر امکان پذیر نیست. این 
بدان معنا است که رژیم صهیونیستی 
باید بین بودن به عنوان یک حکومت 
سکوالر و دموکراتیک اما دو ملیتی و یا 
یک رژیم آپارتاید یهودی، یک گزینه را 

انتخاب کند.
به عبارت دیگر، اگــر بی بی برنده 
انتخابات باشــد، وعده جغدهای شوم 
در مورد رژیم صهیونیستی درنهایت 

اثبات می شود.
اینکه چرا تاکنــون چنین تصوری 
داشتیم که شاید راهکار دو کشور عملی 
شود؛ دلیلش این است که نتانیاهو، با 
دقت در طــول تقریبا یک دهه تصدی 
سمت خود، توانست احتمال تشکیل 
دولت فلسطین را زنده نگه دارد و بدون 
اجرایی کــردن آن، از چنین احتمالی 
بهره ببرد. در سال ۲۰۰9، برای خوشامد 
باراک اوما، او حتی به این مســئله پر و 
بال داد و در اولین دوره هشــت ســاله 
نخست وزیری خود بی سر و صدا رشد 
شهرک های یهودی در کرانه باختری، 
فرای مرزهای تعیین شــده ۱9۶7 را 
محدود کرد و اینگونه امکان تقسیم دو 

کشور را زنده نگه داشت.
تا سال ۲۰۱7، دیوید ماکوفسکی، 
یکی از دقیق ترین جمعیت شناســان 

این شهرک ها از موسسه واشنگتن که 
در مورد سیاســت های خاور نزدیک 
مطالعه می کند، تخمیــن زد که ۸۰ 
درصد از شهرک نشینان صهیونیستی 
در داخل هشت درصد مرزهای کرانه 
باختری زندگی می کنند که به معنای 
آن است که همچنان تقسیم دو کشور 

ممکن بود.
اما این وضعیت پایــدار نماند و دو 
موضــوع آن را تغییــر داد. اول اینکه 
نتانیاهو  اســتراتژی سیاسی رادیکال 
ناسیونالیسم را در پی گرفت و  به جای 
آنکه با حامیان سکوالر طرفدار راهکار 
دو کشور همسو شود، ســراغ احزاب 
راســت افطاری و مذهبــی رفت. بعد 
دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا، 
چک ســفید امضایی بــه او داد و تمام 
محدودت های قدرتمندی که بر ســر 
بلندپروازی های رژیم صهیونیستی از 
سوی روسای جمهور پیشین آمریکا 

اعمال شده بود را از میان برداشت.
نتیجه این شد که استراتژی نوظهور 
نتانیاهو کنترل دائمی رژیم اشــغالگر 
بر تمامی ســرزمین هایی شد که جزء 
فلسطین به شمار می رود و با این اوصاف 
4.9 میلیون عــرب در کرانه باختری و 
نوار غزه بدون ســرزمین تحت اختیار 
می مانند و حتی حــق رأی نیز ندارند. 
حاال اگر نتانیاهو بار دیگر انتخاب شود 
و او براســاس وعده اش مناطق کرانه 
باختری و سایر مناطقی که وعده داده 
را به سرزمین اشغالی ضمیمه کند، به 

گفته ماکوفسکی، دیگر کار تمام است.

انتخابات زودهنگام رژیم صهیونیستی آغاز شد؛

بی بی، کابوس فلسطینیان سرزمین اشغالی
انتخابات امروز یک تفاوت 
اصلی با انتخابات فروردین 

ماه دارد، اگر نتانیاهو 
پیروز و مجبور به تشکیل 

دولت ائتالفی شود و نتواند 
احزابش را برای ترکیب 

کابینه مجاب کند، شانس به 
نفر دوم برای تشکیل دولت 

می رسد که احتماالً بنی 
گانتز، باشد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا، چک سفیدامضایی 

به نتانیاهو داد و تمام 
محدودت های شدیدی 

که بر سر بلندپروازی های 
رژیم صهیونیستی از سوی 

روسای جمهور پیشین 
آمریکا اعمال شده بود را از 

میان برداشت

اپوزیســیون ونزوئال اعالم کرد، گفت وگوهایی با میانجیگری وزارت خارجه نروژ برای حل و فصل بحران سیاسی 
این کشور به پایان رسیده است؛ شش هفته پیش دولت نیکوالس مادورو مشارکت در گفت وگوها را تعلیق کرده بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این مذاکرات که عمدتا در باربادوس انجام می شد، پس از آن آغاز شد که خوان گوآیدو، 
رهبر اپوزیسیون ونزوئال یک قیام نظامی ناکام را در ماه آوریل علیه نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال رهبری کرد؛ 

فردی که به نقض های حقوق بشری و نظارت بر اقتصادی شکست خورده که میلیون ها تن را فراری داده، متهم است.
نمایندگان مادورو ماه اوت در اعتراض به تشدید تحریم های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا علیه این کشور 
عضو اوپک از گفت وگوها خارج شــدند. منتقدان این گفت وگوها درون ائتالف اپوزیسیون ونزوئال استدالل می کنند 
مادورو با نیت بد وارد مذاکرات شده و از این مذاکرات برای خرید زمان استفاده می کند. دفتر گوآیدو در بیانیه ای که در 
توییتر منتشر کرد، اعالم کرد: رژیم دیکتاتوری نیکوالس مادورو روند گفت وگو را 
با بهانه های واهی رها کرد. پس از بیش از 4۰ روزی که آن ها از ادامه گفت وگو امتناع 
کردند، ما تایید می کنیم که مکانیسم باربادوس تمام شده است. وزارت اطالع رسانی 
ونزوئال یا وزارت خارجــه نروژ درباره ایــن مواضع جدید اپوزیســیون کاراکاس 

اظهارنظری نکرده اند.

یک روزنامه لبنانی نوشت، پس از اجماع سیاســی در داخل این کشور برای محاکمه جاسوسی اسرائیلی، برخی 
اعضای کنگره آمریکا و نیز وکالیی از این کشــور تماس های تهدیدآمیزی با مســئوالن لبنانی داشته اند. اداره کل 
امنیت عمومی لبنان جمعه هفته گذشــته در بیانیه ای از بازداشت »عامر الفاخوری« مســئول سابق بازداشتگاه 
 »الخیام« )در جنوب لبنان( خبر داد؛ کســی که به خاطر جنایت هایش در این بازداشــتگاه بــه »قصاب الخیام«

 معروف شده است.
وی در بازجویی به همکاری با رژیم صهیونیســتی اعتراف کرده است. این فرد در سال ۲۰۰۰ با سفر به فلسطین 
اشغالی، گذرنامه اسرائیلی دریافت کرده و از آنجا عازم آمریکا شده و تابعیت این کشور را گرفته است. روزنامه لبنانی 
االخبار در گزارشی در همین باره نوشت، اجماع سیاســی برای مجازات الفاخوری، سطح مداخالت آمریکا در این 
مسأله را افزایش داده اســت. این روزنامه افزود، اعمال فشار در این مسأله فقط 
محدود به مقامات سفارت تحت عنوان حمایت از شهروند آمریکایی نمی شود بلکه 
به تحرکاتی از جانب برخی از اعضای کنگره رسیده است، آنها با مقامات لبنانی 
تماس گرفته اند و خواستار آزادی الفاخوری شده اند به این بهانه که الفاخوری به 

عنوان یک شهروند آمریکایی وارد لبنان شده است.

فشار آمریکا برای آزادی »قصاب الخیام«اپوزیسیون  ونزوئال  گفت وگو با مادورو  را تمام شده  دانست

رزمایش بزرگ قبلی روسیه با نام »ووستک« در سپتامبر 
سال ۲۰۱۸ در شرق کشور برگزار شده بود. رزمایش بزرگ 
عملیاتی و راهبردی روسیه و شش کشور دیگر از دیروز ۲۵ 
شهریور آغاز شد کشورهای چین، هند، پاکستان، قزاقستان، 
قرقیزستان و ازبکستان در این رزمایش ساالنه که توسط ستاد 
مرکزی فرماندهی راهبردی مشترک انجام می شود شرکت 
دارند. این رزمایش برای مدت شـش روز ادامه خواهد داشت. 
رزمایش عملیاتی راهبردی روســیه هر سال در ستادهای 
مختلف انجام می شود که ستاد مرکزی تاکنون مسئول سه 
دوره در سال های ۲۰۰۸، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ بوده  است. سرگئی 
شویگو، وزیر دفاع روسیه، گفته تمرین های نظامی پیش رو 
تهدیدی علیه کشور ثالثی نیســت، بلکه در جهت افزایش 
آمادگی های »ضد تروریستی« صورت می گیرد. برآوردهای 
یک موسسه پژوهشی به نام بنیاد جیمز تاون، نشان می دهد 

که رزمایش سال جاری توسط ســتاد مرکزی، بزرگ ترین 
تمرین ها از این دست است؛ عالوه بر ۱۲۸ هزار پرسنل نظامی، 
۲۰ هزار ادوات نظامی و جنگ افزار، ۶۰۰ هواپیما و هلیکوپتر 
و ۱۵ شناور جنگی در آن شــرکت می کنند. ستاد مرکزی 
فرماندهی راهبردی مشترک در ســال ۲۰۱۵ برای انجام 
تمرین ها از 9۵ هزار پرسنل یاری گرفته بود. گفته می شود 
آن رزمایش آمادگی برای انجام عملیات روسیه در سوریه بود.

نتایج اولیه رســمی انتخابات ریاست جمهوری تونس 
حاکی از پیشتازی قیس سعید در این انتخابات است. نتایج 
اولیه رسمی انتخابات ریاست جمهوری تونس حاکی از آن 
است که قیس سعید حقوقدان بازنشسته با کسب ۱9 درصد 
آرا، همچنان پیشتاز است. بر اساس این گزارش، ۲7 درصد 
آرا شمارش شده است. شبکه المیادین با اعالم این خبر افزود 
که نبیل القروی دیگر نامزد انتخابــات از حزب قلب تونس 
با کسب ۱۵ درصد آراء در مرتبه دوم قرار دارد. القروی از دو 
هفته پیش به اتهام پولشویی و فرار مالیاتی زندانی است و از 
انجام تبلیغات انتخاباتی و حضور در مناظره تلویزیونی نیز 
ممنوع بود. وی در سال های اخیر به دلیل انجام فعالیت های 
خیریه در میان اقشار فقیر تونس از محبوبیت برخوردار است. 
پیش از این المنصف المرزوقی رئیس جمهور پیشین تونس 
به شکست در انتخابات اذعان کرد. المرزوقی در این باره گفت 

که نتایج دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ناامیدکننده 
است. انتخابات ریاست جمهوری تونس روز یکشنبه برگزار 
شد. قرار بود این انتخابات هفدهم نوامبر )۲۰۱9( برگزار شود 
اما مرگ الباجی قائد السبسی رئیس جمهور فقید این کشور، 
انتخابات را جلو انداخت. قانون مقرر کرده است که طی مهلت 
9۰ روزه رئیس جمهور جدید انتخاب شــود، محمد الناصر 

رئیس پارلمان مسئولیت های او را بر عهده گرفت.

نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری تونس؛

پیشتازی قیس  سعید
با مشارکت شش کشور دیگر؛

رزمایش بزرگ روسیه آغاز  شد

خبرخبر


