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تظاهرات شبانه مردم برای برکناری دولت؛
تشکیل کمیته تحقیقات و پیشنهاد 

استیضاح کابینه اردن

رویترز از ادامه اعتراضات در چندین شهر اردن 
یک روز پــس از مــرگ ۷ بیمار مبتال بــه کرونا در 
بیمارستان السلط به خاطر نبود اکسیژن خبر داد. 
معترضان خواســتار برکناری دولت هستند. شنبه 
شب نیز اعتراضات مشابهی برای برکناری همه اعضای 
کابینه این کشور برگزار شد. به دنبال فوت هفت بیمار 
مبتال به کرونا در یکی از بیمارستان های اردن، چند 
مقام دولتی و مسئوالنی از جمله رئیس بیمارستان 
برکنار شدند. در همین راســتا رویترز گزارش داد 
یکشنبه شــب نیز صدها اردنی با درخواست برای 
برکناری دولت به خیابان ها آمدند. در شهر اربد در 
شمال اردن و در چندین شهر دیگر از جمله پایتخت 
معترضان با نادیده گرفتن قوانین منع آمد و شد شبانه 
تجمع کردند. معترضان همچنین در جنوب شهر 
کراک و شهر ساحلی عقبه تجمع کردند. حاضران در 
اعتراض به تصمیمات دولت مبنی بر تمدید ساعات 
ممنوعیت آمدو شد شــعارهایی دادند. معترضان 
همچنین با سردادن شــعارهایی خواستار تعلیق 
قانون منع آمد و شد، برکناری دولت بشر الخصاونه 
و تشکیل دولت نجات ملی شدند. شرکت کنندگان 
از مواضع پارلمــان اردن و ســوء مدیریت دولت در 
مدیریت بحران کرونا انتقاد کردند. روز یکشــنبه 
پارلمان اردن در جلســه اضطراری تصمیم گرفت 
که یک کمیســیون پارلمانی برای بررسی مساله 
تشکیل دهد. عبدالمنعم العودات، رئیس پارلمان 
اظهار داشت که اکثر نمایندگان پارلمان خواستار 
تشکیل کمیته تحقیقات برای کشف علل فاجعه و 
تعیین مسئولیت ها هستند. احمد الصراعه، رئیس 
کمیسیون بهداشت پارلمان اردن نیز گفت که کمیته 
حداکثر ظرف یک هفته نتایج تحقیقاتش را اعالم 
می کند. از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان اردنی 
یادداشتی رابرای استیضاح دولت و ارائه طرح عدم 
اعتماد به دولت الخصاونه ارائه دادند. در این یادداشت 
آمده است: اردن برای هدایت روند اصالح سیاسی ، 
که اســاس اصالحات در همه جنبه های سیاسی ، 
اقتصادی و اجتماعی اســت، به دولت های شایسته 
احتیاج دارد. دولتهایی که اقدامات آنها مطابق با گفته 
های آنها است، و مردم صداقت آن ها را می بینند. اردن 
در نتیجه اپیدمی کرونا وضعیت استثنایی را پشت 
ســر می گذارد و دولت فعلی با عملکرد خود ناتوانی 
خود را در انجام وظیفه حفاظت از میهن و مراقبت از 
شهروندان نشان داده است  که منجر به اشتباهاتی 
شــده که بدون پاســخگویی و بدون ارزیابی جامع 
قابل پذیرش یا گذشت نیست خصوصاً که مربوط به 
زندگی شهروندان اردنی است. نمایندگان خواهان 
برگزاری جلسه پارلمان برای استیضاح و پس گرفتن 

رای اعتماد از دولت الخصاونه هستیم.
    

خونین ترین روز اعتراضات 
میانمار با 40 کشته

در جریان به آتش کشیده شدن دفاتر چندین 
کمپانی چینی در میانمار، خونتای این کشــور در 
بخش هایی از یانگون منع آمد و شــد وضع کرده و 
نیروهای امنیتی نیز معترضان بیشتری را که علیه 
خونتا در خیابان ها بودند،  از پای درآوردند و ۴۰ تن را 
کشتند. به گزارش آسوشیتدپرس، دست کم ۴۰ تن 
روز یکشنبه در یکی از مرگبارترین روزهای سرکوب 
معترضان میانماری توســط نیروهای امنیتی این 
کشور کشته و ده ها تن دیگر نیز زخمی شدند. بیشتر 
کشته ها یعنی ۳۴ تن مربوط به یانگون است و منع 
آمد و شد در این شهر وضع شده است. از زمان روی 
کار آمدن خونتا از اول فوریه ســال جاری میالدی، 
میانمار در وضعیت فوق العاده سراسری به سر می برد 
و بسیاری از رهبران دولت مدنی سابق و قانونگذاران 
از جمله آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی این کشور 
در بازداشت و در انتظار محاکمه هستند. همچنین 
این نخســتین بار از اول فوریه است که خونتا اعالم 
کرده منع آمد و شد را وضع می کند و شورای حکومتی 
دولتی نیز اعالم کرد که این اقدام در راستای تقویت 
امنیت و احیای نظم و مقررات است. سفارت چین 
نیز اعالم کرد، بسیاری از کارمندان چینی در نتیجه 

حمله از سوی مهاجمان ناشناس زخمی شدند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

هنوز آثار منفی خــروج بریتانیا از 
جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای 
ســاکنین جزیره و قاره سبز مشخص 
نشده است که حاال صدای جدیدی از 
پاریس به گوش می رسد. صداهایی که 
خواهان جدایی فرانسه از اتحادیه اروپا 
است و همه حاال با واژه  جدیدی به نام 

»فرگزیت« روبرو شده اند. 
واژه ای کــه بــه نظر بســیاری از 
جمهوریخواهان فرانسوی که به حفظ 
میراث »شارل دوگل« متعهد هستند، 
یک زلزله چند ریشــتری در مقیاس 
باال به حســاب می آید؛ چراکه اگر این 
اتفاق رخ دهد ساختار سیاسی فرانسه 
و از همه مهمتر، ساختار اقتصادی این 
کشور با مشــکالتی روبرو می شود که 
خروجی آن به شــدت منفی خواهد 
بود. در این میان باید متوجه باشیم که 
شــیوع پاندمی کرونا و عدم مدیریت 
مناسب این وضعیت از سوی اتحادیه 

اروپا یکی از دالیلی است که موجب شده 
مجدداً بحث جدیدی در باب فروپاشی 
اتحادیه اروپا پیش بیاید. جدایی بریتانیا 
از اتحادیــه اروپا باعث شــده فعاالن 
برخی کشورهای اروپایی دیگر فشار بر 

بروکسل را تشدید کنند. 
در حال حاضر، فشارها بر »امانوئل 
ماکرون«، رئیس جمهوری فرانســه 
رو به افزایش اســت و فعاالن فرانسوی 
می خواهند این کشور در مورد عضویت 
در اتحادیــه اروپا همه پرســی برگزار 
کند. ایــن در حالی اســت که افزایش 
شــمار مبتالیان و قربانیــان ویروس 
کرونا، بحران اقتصادی و اشــتغال در 
این کشور به جایی رســیده است که 
میزان محبوبیت ماکرون افت بســیار 

کرده است. 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۱۷ میالدی فرانسه، مردم این کشور 
با انتخاب بین ماکرون و »مارین لوپن«، 
سیاستمدار راســت گرای افراطی در 
حقیقت بین ماندن در اتحادیه یا رفتن 
از آن ، دســت به انتخاب زدند و ماندن 
را برگزیدنــد. در آن زمان، تصور مردم 

فرانســه این بود که با آمدن ماکرون، 
اوضاع فرانسه و جایگاهش در اتحادیه 
اروپــا تقویــت خواهد شــد. روزنامه 
بریتانیایــی اکســپرس در این رابطه 
گزارش داد که با گذشته سه سال از آن 
زمان، نتایج یک نظرسنجی که از سوی 
موسسه ادوکســا انجام شده نشان داد 
که ۸۱ درصد از فرانسوی ها معتقدند 
دولت راســت میانه ماکرون در مورد 
برنامه ریزی برای مقابله با کووید-۱۹ 
نمی داند به کجا می رود و در سرگردانی 

مطلق به سر می برد. 
»شارل هنری گالوا«، رئیس گروه 
مبارزه سیاســی موســوم به »نسل 
فرگزیت«، ضمن انتقاد از اتحادیه اروپا، 
سیاست های این نهاد را فاجعه ای برای 
فرانسه دانســت و از پاریس خواست 
کنترل حق حاکمیت خــود را بازپس 
گیــرد. وی افزود: » کمیســیون اروپا 
همواره سیستم سالمت ما را به منظور 
کاهش هزینه تحت فشار قرار داده است 
و ما بهای زیادی برای این سیاســت ها 

پرداخت کرده ایم.« 
این فعال سیاسی در ادامه گفت: » ما 

توان تولید ماســک یا دارو را نداشتیم 
و از تخت هــای بیمارســتانی کافی 
برای مواجهه با این بحــران برخوردار 
نبوده ایــم.« وی در ادامــه ماکرون را 
به تحمیــل اصالحات بروکســل که 
فرانسوی ها خواستار آن نیستند، متهم 
کرد. این در حالیست که »لوران رابله«، 
خبرنگار مشهور فرانسوی در مقاله خود 
به این موضوع اشاره کرد که در زمینه 

بروز پاندمی کرونا و بحران ســالمت، 
مشــخص شــد که صنعت از اتحادیه 
اروپا رخت بسته اســت؛ چراکه تقریباً 
کارخانه ای برای تولید ماســک باقی 
نمانده و تا ۸۰ درصد مــواد خام برای 
تولید دارو خــارج از مرزهای اروپا قرار 
دارد. در عین حال چین که کرونا از آنجا 
آمده، فقط با رشد چشمگیر صادرات 
محصوالت پزشــکی ثروتمندتر شد و 
این روند تا جایی ادامه پیدا کرده که مایع 
ضدعفونی کننده دست که ساخت پکن 
بوده را در پایتخت های اروپایی و حتی 

آمریکا مشاهده می کنیم! 
این خبرنگار فرانســوی در بخشی 
دیگر از مقاله خود به این موضوع اشاره 
می کند که اتحادیه اروپا می توانســت 
حمایــت و پشــتیبانی قابل توجهی 
از کشــورهای عضو داشــته باشد. او 
همچنین یادآوری کرد که آمریکا طرح 
ســوم کمک به مردم در ایــام پاندمی 
را پذیرفته و میــزان بودجه اختصاص 
داده شده طی ســال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، 
پنج تریلیون دالر است که در این مدت 
بودجه اتحادیه اروپا برای کمک به مردم 
در مقابله با همه گیری، ۳۰۰ میلیارد 

یورو هم نبوده است.
ماکرون روی گسل 

مولفه های مذکور به خوبی نشــان 
می دهد که انتقــاد از رئیس جمهوری 
جوان فرانسه در مورد مدیریت پاندمی 
کرونا توسط اتحادیه اروپا بسیار جدی 
و گسترده است. این طیف از مخالفان 
ماکرون با اشــاره به شــیوه مدیریت 
ماکرون در قبال این بحران می گویند که 
رئیس جمهوری فرانسه به کار مشغول و 
آلوده به سیاست های یکجانبه اتحادیه 
اروپا است و هیچ شــور و اشتیاقی در او 
نسبت به اعالم و تنظیم طرح های جدید 
وجود نداشــته و ندارد. آنها به دنبال به 
روی کار آمدن یک رئیس جمهور دیگر 
هســتند، اما در عین حــال معتقدند 
که ماکرون یک ســال قبل از انتخابات 
ریاســت جمهوری که قرار اســت در 
۲۰۲۲ برگزار شود، استعفا نخواهد داد و 
اساساً این اقدام منطقی نیست؛ اما اگر او 
دمکرات بود، اصالحات درخواست شده 

اتحادیه اروپا را ادامه نمی داد. 
بایــد متوجه بــود کــه از منظر 
راســتگراهای پاریس، فرانسه و ایتالیا 
پیشگام ترک اتحادیه اروپا هستند، اما به 

دلیل اختالفات سیاسی در رم، پاریس بر 
همسایه اروپایی اش با این اقدام تاریخی 
غلبه می کند. این طیــف از مخالفان 
ماکرون و نظام سیاســی فعلِی فرانسه 
معتقدند که فرگزیت تا ســال آینده 
اتفاق می افتد و اگر ماکرون در انتخابات 
ریاست جمهوری شکست بخورد و یک 
فرد دمکرات که متقاعــد به برگزاری 
همه پرسی در مورد عضویت فرانسه در 
اتحادیه اروپا است پیروز شود، همه چیز 

تغییر خواهد کرد. 
نکته دیگــری که در ایــن بین به 
نظر مهم می آید این است که از منظر 
مخالفاِن فرانسوی بروکسل، اتحادیه 
اروپا بســیار ُکند و بد مذاکره می کند 
و بخش اعظم کشــورهای اروپایی در 
حال دور زدن اتحادیه و خرید واکسن 
از روسیه و چین هستند. به عنوان مثال 
طرفداران مارین لوپن هفته گذشــته 
اعالم کرده بودند برگزیت نشان داد که 
خروج از اتحادیه اروپا دشوار اما ممکن 
است و حتی می تواند مفید باشد؛ چراکه 
اتحادیه اروپا در این شــرایط از فرانسه 

هیچ حمایتی نمی کند. 
این طیف هم معتقد است که اتحادیه 
اروپا فقــط یک ســاختار بروکراتیک 
اضافی و ناســازگار اســت که به نفع 
فرانسه و ناسیونالیسم فرانسوی اقدام 
نمی کند. این در حالیست که ماکرون 
طی ســال های اخیر از ایده فرگزیت 
حمایت کرده بــود. او در اوایل ســال 
۲۰۱۷ زمانی که نامزد پیشتاز انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه بود و زمانی 
که حتی هنوز موضوع برگزیت چندان 
جدی نشده بود، به یورونیوز گفت که 
اتحادیه اروپا یا باید اصالحاتی را پذیرا 
باشد یا با احتمال برگزاری »فرگزیت« 

روبرو شود.

 احتمال خروج فرانسه از اتحادیه اروپا باال گرفت؛ 

فرگزیت، شبح جدید فروپاشی 
طرفداران مارین لوپن 

هفته گذشته اعالم کردند 
برگزیت نشان داد که خروج 

از اتحادیه اروپا دشوار 
اما ممکن است و حتی 

می تواند مفید باشد؛ چراکه 
اتحادیه اروپا در این شرایط 

از فرانسه هیچ حمایتی 
نمی کند

موافقان فرگزیت می گویند 
آمریکا طرح سوم کمک 

به مردم در ایام پاندمی را 
پذیرفته و میزان بودجه 

اختصاص داده شده برای 
این منظور، طی سال ۲0۲0 

و ۲0۲۱، پنج تریلیون 
دالر است که در این مدت 
بودجه اتحادیه اروپا برای 
کمک به مردم در مقابله با 
همه گیری، ۳00 میلیارد 

یورو هم نبوده است

ســخنگوی نیروهای مســلح یمن از حمله پهپادی این نیروها به فــرودگاه ابها و پایگاه ملک خالد عربســتان 
خبر داد. به گزارش شــبکه المســیره یمن، ســرتیپ یحیی سریع، ســخنگوی نیروهای مســلح یمن وابسته به 
جنبش انصاراهلل دیروز )دوشــنبه( اعالم کــرد که یگان پهپادی ارتــش و کمیته های مردمی یمن با اســتفاده از 
ســه فروند پهپاد فرودگاه ابها و پایگاه نظامی ملک خالد عربســتان هدف قرار داد. وی در این بــاره گفت: در این 
حمله از سه فروند پهپاد قاصف ۲ استفاده شــد و اهداف مورد نظر به دقت هدف 
قرار گرفته شــدند. یحیی ســریع همچنین خاطرنشــان کرد: این عملیات در 
چارچوب حق طبیعی و قانونی ما برای پاســخ به جنایــات ائتالف متجاوز عربی 
و محاصره مداوم آن علیه یمن انجام شــد. این در حالیســت کــه طی روزهای 
 اخیــر انصاراهلل چندین بــار به فــرودگاه أبهــا و و پایگاه ملک خالد عربســتان 

حمله کرده است.

رئیس جمهوری آمریکا برای حذف کمپین فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه کشور ونزئال هیچ عجله ای ندارد. به 
گزارش هیل، تصمیم جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا برای تمدید وضعیت محافظت از ونزوئالیی ها در ایاالت متحده 
که پیرو وعده انتخاباتی او انجام شد، مساله ای است که ترامپ تنها در آخرین روزهای باقیمانده از ریاستش در کاخ سفید 
به آن پرداخت و نتوانست آن را کامل عملی کند. اما مقام های ارشد بایدن گفته اند که فعال برنامه ای برای لغو فوری طیفی از 
تحریم های شدیدی که دولت ترامپ اعمال کرده بود و هدفش تنبیه نظام نیکوالس 
مادورو، رئیس جمهوری ونزوئالست، ندارند. بیل براونفیلد، سفیر آمریکا در ونزوئال 
در دولت بوش می گوید: هیچ دولت جدیدی با فریاد نبرد بر سر کار نمی آید. ما باید 
تمام سیاست های دولت قبلی را ادامه دهیم. دولت بایدن هم از این قانون مستثنی 
نیست. آنها بدین ترتیب آشکارا تاکید می کنند که قرار نیست با عجله تصمیم های 

مهمی اتخاذ کنند. 

بایدن در تغییر سیاست ترامپ علیه ونزوئال عجله ای نداردحمله انصاراهلل به فرودگاه أبها  و  پایگاه ملک خالد عربستان

یگان ضد تروریســم آژانس تحقیقات ملی هند دو 
مظنونی را که به کار گذاشتن یک وسیله انفجاری در 
نزدیکی سفارت اســرائیل در دهلی نو در اواخر ژانویه 
دست داشــتند، شناســایی کرده اســت. به گزارش 
اسپوتنیک، یکی از مقام های ارشد این یگان تایید کرد 
که این دو مظنون شناسایی شــده اما هنوز دستگیر 
نشده اند. این مقام گفت: چندین تیم عملیاتی تالش 
می کنند تا تحریکات آنها را رصد کنند. دستگیری به 
زودی انجام می شود. جزئیات و هویت این افراد مخفی 
می ماند چون تحقیقات در این باره در جریان اســت. 
۲۹ ژانویه ســال جاری میالدی یک وسیله انفجاری 
با تخریب حداقلی در نزدیکی ســفارت اســرائیل در 
دهلی نو منفجر شــد. هیچکس در این انفجار زخمی 
نشــد اما چند خودرو در محل انفجار خسارت جزئی 
دیدند. بر اســاس گفته های مقام های مســئول، این 

حمله از پیش طراحی شــده بود و قصد و نیتی پشت 
آن بوده است. تصاویر اولیه پلیس دهلی از دوربین های 
مداربسته نشان می دهد که یک تاکسی دو سرنشین 
را پیاده کرده و آنها به ســمت محل انفجار در نزدیکی 
سفارت اسرائیل رفتند. در روز انفجار، پلیس دهلی نو 
 نامه ای از محل انفجار یافت که به آدرس سفیر اسرائیل 

در هند بود. 

در وضعیتی که حمایت از اســتقالل اســکاتلند رو به 
افزایش است، دفتر کابینه بریتانیا دومین مقر پرچم دار خود 
را در گالسکو برپا می کند و دولت لندن قصد دارد برخی از 
فعالیت هایش را به اسکاتلند منتقل کند. به گزارش رویترز، 
روابط میان اسکاتلند و مابقی بریتانیا عمدتا بابت واکنش 
به پاندمی کووید و بریگزیت که اکثریت اسکاتلندی ها با آن 
مخالف هستند، تیره شده است.  بسیاری از اسکاتلندی ها 
بر این باورند که سیاست های طراحی شده در لندن بیانگر 
دیدگاه های آنها نیســت و هر روز زندگی آنها را سخت تر 
می کند. دفتر کابینه که بر فعالیت دستگاه دولت نظارت 
می کند، در حال ایجاد مقرهای جدیدی در گالسکو است، 
در حالیکه دفتر وزارت خارجه برنامه دارد که ۵۰۰ شغل 
جدید در دفتر موجود در ایست کیلبراید اسکاتلند ایجاد 
کند. مایکل گــوو، وزیر دفتر کابینــه در بیانیه ای گفت: 
این نه تنها موجب اشــتغال زایی و سرمایه گذاری جدید 

در اسکاتلند می شــود بلکه تنوع خدمات مدنی بریتانیا را 
تقویت می کند، به این سیاست که وست مینستر بهترین 
رویکرد سیاستگذاری را می داند، خاتمه می دهد و تضمین 
می کند که صدای اسکاتلندی ها شنیده شود. در مجموع 
۱۰۰۰ شــغل جدید ظرف چهار سال جدید در اسکاتلند 
ایجاد می شود. اینکه چه فعالیت هایی به اسکاتلند منتقل 

خواهند شد هنوز مشخص نیست.

هند دو مظنون بمب گذاری سفارت اسرائیل را شناسایی کردبرنامه  جدید دولت بریتانیا در اسکاتلند برای جلوگیری از استقالل

خبرخبر


