
فرادیـد6 چهار شنبه  3 مهر1398  شماره 5128 

فلسطین: 1200 شهرک نشین به همراه چند خاخام 
و یک وزیر رژیم صهیونیس��تی وارد مقبره منتسب به 
»یوسف نبی«  علیه السالم شدند؛ جایی که فلسطینی ها 
می گویند مقبره یوس��ف نبی نیست و تل آویو به بهانه 
دینی، قصد اش��غالگری دارد. مقبره منتسب به یوسف 
علیه السالم در مجاورت اردوگاه بالطه در شرق نابلس 

از مناطق تحت کنترل تشکیالت خودگردان است.

س�وریه: وزارت دفاع ترکیه طی بیانیه ای در حساب 
رسمی توئیتری خود اعالم کرد که تعدادی از نیروهای 
آمریکا و ترکیه دومین گش��ت زنی خ��ود را به همراه 
خودروه��ا و هواپیماه��ای بدون سرنش��ین در طرف 
س��وری آغاز کردند. این وزارتخانه تصاویری را منتشر 
کرد که نشان می دهد خودروهای نظامی ارتش آمریکا 
و ترکیه در نزدیکی مرز با سوریه هستند.دولت سوریه 
این توافق را قاطعانه محکوم کرده و آن را نقض آشکار 

حاکمیت و تمامیت ارضی خود می داند.

قزاقس�تان: نورس��لطان نظربایف« نخستین رئیس 
جمهور قزاقس��تان پیش��نهاد ایجاد فهرس��ت جهانی 
گروه ه��ای تروریس��تی و جنایی س��ازمان یافته را در 
س��خنرانی خود در مراس��م افتتاح چهارمین نشست 
بین المجالس اوراس��یا در ش��هر »نورسلطان« مطرح 
کرد. وی اظهار داش��ت: باید همبستگی بین پارلمانی 
تقویت شود و اثربخشی فعالیت های مشترک در روند 

قانونگذاری افزایش یابد.

لیبی: رئیس حزب »الکونغرس التباوی« لیبی می گوید 
که امارات ۷۴ میلیون دالر در حمایت از ایجاد تفرقه و 
جنگ در لیبی هزینه کرده است.»عیسی عبدالمجید« 
رئیس حزب »الکونغرس التباوی« در جلس��ه ش��ورای 
عالی حقوق بشر در ژنو با اشاره به حمایت های امارات 
از جنگ در لیبی گفت که این کشور ۷۴ میلیون دالر 
هزینه انتشار اخبار و گزارشاتی در راستای ایجاد نفرت 

و کینه در لیبی و جنگ علیه طرابلس کرده است.

ترکی�ه: رس��انه های ترکی��ه ای در گزارش��ی مدعی 
ش��دند که س��فیر آمریکا در آنکارا، پیش��نهادی برای 
فروش س��امانه پاتریوت و احتمال از س��رگیری توافق 
جنگنده ه��ای اف-35 ب��ا ترکیه داده اس��ت. »دیوید 
س��اترفیلد« س��فیر آمریکا در آنکارا ب��ه دولت ترکیه 
ش��فاهاً پیش��نهاد داده تا عالوه بر بازگشت به برنامه 
مشترک اف-35، یک سامانه پدافند موشکی پاتریوت 

نیز به آنها بفروشد.

ذرهبین

حزب اهلل تروریستی نیست
وزیر خارجه لبنان که برای حضور در جلس��ات مجمع 
عموم��ی س��ازمان مل��ل در نیوی��ورک اس��ت، ضمن 
خودداری از محکوم کردن حمل��ه تالفی جویانه یمن 
به تأسیس��ات نفتی عربس��تان، اعالم ک��رد، حزب اهلل 

سازمانی تروریستی نیست.
»جب��ران باس��یل« وزیر خارج��ه لبنان ب��ر اولین بار 
گفت وگویی تلویزیونی با ش��بکه »ال بی سی« )وابسته 
به القوات اللبنانیه( انجام داد و از جمله موضوعاتی که 

به آن پرداخت ایران و حزب اهلل بود.
وی گف��ت: ما خواس��تار حفظ رابطه ب��ا ایاالت متحده 
آمریکا، توسعه این رابطه و محکم کردن آن هستیم اما 
در مقابل، حزب اهلل را سازمانی تروریستی نمی دانیم. ما 
به عنوان دولت با صحبت سید حسن نصراهلل درباره ایران 
موافق نیس��تیم، ما ) این موضوع( را توضیح داده ایم و او 
)نصراهلل( این را می داند. باسیل در پاسخ به این موضوع 
که آیا تحریم های آمریکا ممکن اس��ت ش��امل وی نیز 
شود، گفت: اطالعاتی در این باره ندارم، من وزیر خارجه 
لبنان هستیم و برخورد با من باید بر همین اساس باشد. 
وی که برای ش��رکت در مجمع عمومی سازمان ملل به 
همراه »میش��ل عون« رئیس جمهور لبنان به نیویورک 
سفر کرده، تصریح کرد: در سفر فعلی ام درخواستی برای 

دیدار با مقامات آمریکایی نکرده ام.
باس��یل درب��اره پاس��خ ح��زب اهلل ب��ه تج��اوز رژیم 
صهیونیستی به ضاحیه بیروت گفت: پاسخ حزب اهلل به 
تجاوز اس��رائیل قواعد سال 200۶ )جنگ 33 روزه( را 
بازگردند؛ ما خیر لبنان را می خواهیم و خواستار حفظ 
)قواعد( درگیری  در هر آنچه اتفاق می افتد، هستیم. 

در همی��ن حال معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان گفت: 
واکنش نش��ان دادن به دش��من حق ما است تا مانع 
اس��رائیل ش��ویم. این حق ماس��ت که بر قدرت خود 
بیافزاییم تا بازدارندگی در برابر دش��من ایجاد کنیم. 
شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان گفت: 
هنگامی که اس��رائیل دو نفر از فرزندان مقاومت را در 
حمالت خود به ش��هادت رس��اند و نیز پهپادهای آن 
به ضاحی��ه حمله کردند، حزب اهلل تصمیم به واکنش 
گرفت و این تحول بزرگی اس��ت. ش��یخ نعیم قاس��م 
گفت: واکنش نش��ان دادن به دش��من حق ما است تا 
مانع اسرائیل شویم. این حق ماست که بر قدرت خود 

بیافزاییم تا بازدارندگی در برابر دشمن ایجاد کنیم.

نیمچهگزارش

خیانت دوباره آل خلیفه به فلسطین
در ادامه خیانت به فلس��طین، خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در 
حاش��یه چهل و هفتمین نشست های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک 
در گردهمایی اعضای کمیته یهودیان آمریکا حضور یافته و سخنرانی کرد. خالد 
بن احمد آل خلیفه درباره روابط تاریخی و اس��تراتژیک ما بین بحرین و آمریکا 
و پیش��رفت آن در عرصه های مختلف و همچنین »تالشهای بحرین برای تقویت 
امنیت و صلح در منطقه و جهان« سخن گفت. وزیر خارجه بحرین در این سخنرانی 
از عملکرد پادش��اه این کش��ور تمجید کرد. اعضای کمیته یهودی��ان آمریکا نیز در این 
گردهمایی از وزیرخارجه بحرین به دلیل »نقش این کش��ور در خصوص صلح« قدردانی 
کردند. در این گردهمایی برایان هوک، مشاور وزیر خارجه آمریکا در امور ایران و چندی 
دیگر از مس��ووالن آمریکا و س��فیر بحرین در واش��نگتن و نماینده دائمی این کشور در 

سازمان ملل نیز حضور داشتند.

اعتراض به باج خواهی آمریکایی 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که عدم صدور روادید برای برخی اعضای 
هیات روس��ی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، نوعی بی احترامی از 

سوی آمریکا است.
وزارت امور خارجه روس��یه گفته بود که آمریکا روادید روس ها را برای ش��رکت 
در مجم��ع عمومی س��ازمان مل��ل در نیویورک صادر نکرده که ای��ن اقدام نوعی 
بی احترامی اس��ت.این وزارتخانه ادعاهایی را مبنی براینکه روس��یه نتوانسته اسنادی 
را ب��رای صدور به موقع روادید، ارائه کند، تکذی��ب کرد. در همین حال »ماریا زاخاروا« 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفت: »طرف آمریکایی به یک مشکل فنی 
در مهلت ارسال اسناد اشاره می کند. این صحیح نیست. اسناد قبل از مهلت مقرر شده از 
سوی آمریکا، ارائه شده است. اسنادی که قبال ارسال شده بود، دو ماه قبل از این سفر، 

بازگردانده شده و گفته شده که این اسناد خیلی زود ارسال شده است.«

شروع جنگ آسان اما خروج از آن محال است
پادش��اه اردن ضمن هش��دار درباره وقوع هر جنگی در منطقه اعالم کرد: شروع 

جنگها آسان است اما خروج از آن تقریبا محال است.
 عبداهلل دوم پادش��اه اردن گفت: ما طی ش��ش ماه گذشته یا قبل از آن درباره 
افزایش تنش هش��دار دادیم و تالش کردیم که اوضاع را آرام کنیم اما حمله به 

آرامکو بر دامنه تنشها افزود. 
وی افزود: این هفته در نیویورک بسیار حیاتی است زیرا همگی تالش می کنیم که از 
تنش و بروز جنگ جلوگیری کنیم. در همین حال عبداهلل دوم ضمن هشدار درباره وقوع 
هر جنگی در منطقه اعالم کرد: ش��روع جنگها آس��ان است اما خروج از آن تقریبا محال 
است. ما باید بر حذر باشیم هنگامی که آنها را به گوشه ای می رانیم و آنها چیزی برای 
از دس��ت دادن ندارند این سبب بروز مش��کالت جدید خواهد شد. اردن اخیرا مخالفت 

خود را با معامله قرن آمریکایی - سعودی اعالم کرده است.

فرامرز اصغری

نشست هفت و چهارمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد 
در حالی آغاز به کار کرده اس��ت که در حاش��یه این اجالس 
دیدارهای متعددی میان سران کشورها به صورت دو جانبه و 
چند جانبه برگزار می ش��ود. از نکات قابل توجه در این زمینه 
آنکه عبدالفتاح السیس��ی رئیس جمهوری مصر در حاش��یه 
مجمع عمومی س��ازمان ملل با بره��م صالح رئیس جمهوری 

عراق و عبداهلل دوم، پادشاه اردن دیدار کرد. سران کشورهای 
مصر، عراق و اردن در نشستی که در راستای تکمیل نشست 
س��ه جانبه در 2۴ ماه مارس برگزار ش��د، آخرین تحوالت هر 
سه کشور را بررسی و درباره راهکارهای همکاری و هماهنگی 
سیاس��ی و اقتصادی و استراتژیک بین یکدیگر بحث و تبادل 
نظ��ر کردند. حال این س��وال مطرح می ش��ود که اهداف این 
کشورها از توسعه مناسبات س��ه جانبه چیست و چرا چنین 

رویکردی را در پیش گرفته اند؟ 
یکی از مباحث مطرح در نشس��ت سه جانبه مذکور را بررسی 
تحوالت فلسطین تشکیل می دهد. طرح معامله قرن با محوریت 
سعودی در حالی مطرح است که طرح آمریکا بر اساس حذف 
فلس��طین و تحمیل مشکالت آن به اردن و مصر استوار است. 
در این میان کش��ورهای عربی تحت تاثیر اقدامات عربس��تان 

رفتار می کنند که حضورشان در نشست سازشکاران در بحرین 
در این چارچوب بوده است. در این میان لبنان، عراق و سوریه 
رویکردی متفاوت دارند  در حالی که س��وریه به دلیل وضعیت 
بحرانی نمی تواند حضوری فعال در نشست سازمان ملل داشته 
باشد و دولت لبنان نیز گرایشات عربستانی دارد. عراق در این 
میان از بهترین وضعیت در باب مقابله با معامله قرن برخوردار 
اس��ت و لذا بعد مهمی از نشست مذکور را اقدام واحد در برابر 

توطئه معامله قرن می توان دانست. 
نکته دیگر آنکه عراق مخالف سیاست های عربستان در منطقه 
است لذا رویکرد مصر و اردن به عراق با تاکید بر امنیت خلیج 
فارس را می توان نوعی اعالم مخالفت با سیاست های عربستان 
دانس��ت. مصر بحران های ایجاد ش��ده در کشورش را برگرفته 
از مواضع س��عودی می داند و اردن نی��ز از معامله قرن و رفتار 

عربستان در قبال فلسطین بسیار خشمگین است و آن را ضد 
امنیت مل��ی خود می داند چرا که معامل��ه قرن یعنی گرفتار 
شدن اردن در بحران فلسطین و نیز از دست دادن قیومیتش بر 
قدس. بر این اساس این نشست سه جانبه نشانه چرخش هایی 
در معادالت سیاسی و امنیتی منطقه است چنانکه مصر و اردن 
اخیرا بر لزوم همگرایی با سوریه تاکید کرده اند. بر همین اساس 
است که مصر و اردن چندان تمایلی نیز به پذیرش آنچه ائتالف 
آمریکایی تامین امنیت خلیج فارس نامیده می شود نداشته و به 

دنبال رویکردهای مستقل در منطقه هستند. 
ب��ه هر تقدیر نشس��ت س��ه جانبه مذک��ور را می ت��وان ابعاد 
جدی��دی از روند تحوالت و همگرایی در منطقه دانس��ت که 
تنزل جایگاه منطقه ای سعودی و دوری کشورها از طرح های 

سعودی را بیش از پیش آشکار می سازد. 

یادداشت

س��ران غرب در حال��ی در س��ازمان ملل متحد 
رویکرد به حمایت از سعودی را با ادعای بررسی 
عملی��ات پهپادی علیه تاسیس��ات نفتی آرامکو 
صورت داده اند که جنگنده های ائتالف سعودی 
با هدف قرار دادن یک منزل مسکونی در استان 
»ضالع« واقع در جنوب یمن 1۶ تن را کشتند.

جنگنده ه��ای ائتالف س��عودی ی��ک منزل در 
منطقه »حبیل الس��ماعی« شهرستان »قعطبه« 
در اس��تان ضال��ع را هدف گرفتن��د و آمارهای 
اولیه حکایت از کش��ته ش��دن 1۶ نف��ر در این 
حمله دارد.بر اس��اس گزارش شبکه »المسیره«، 
عملیات نجات و جس��ت وجوی آوار همچنان در 

جری��ان اس��ت و احتمال افزای��ش تلفات وجود 
دارد.در بین کشته ش��دگان هفت کودک و چهار 
زن دیده می ش��وند و یک امدادگ��ر نیز زخمی 
شده اس��ت.ائتالف س��عودی دیروز نیز با حمله 
یه یک مس��جد در استان »عمران« یمن  هفت 
عضو یک خانواده یمنی را کش��ت. این حمالت 
در حالی انجام می ش��ود که »مهدی المش��اط« 
رئیس شورای عالی سیاسی یمن پس از ماجرای 

آرامکو پیش��نهاد توقف عملیات های ارتش یمن 
علیه مواضع سعودی را داد و ابزار امیدواری کرد 
آنه��ا نیز همی��ن کار را انجام دهن��د. اما ائتالف 
سعودی به این پیشنهاد توجهی نکرد و طی سه 
روز گذش��ته بیش از 100 حمله هوایی به یمن 

داشته است.
خبر دیگر آنکه دولت نجات ملی یمن اعالم کرد، 
گزارش تیم کارشناس��ان وابسته به سازمان ملل 

درب��اره یمن جانبدارانه و بس��یاری از حقایق در 
آن گفته نش��ده است. دولت نجات ملی یمن در 
صنعاء، اعالم کرد، گزارش دوم تیم کارشناس��ان 
وابس��ته به س��ازمان ملل درباره یم��ن »جانب 
ائت��الف متج��اوز ]س��عودی-اماراتی[ را گرفته 
و حقیق��ت را روایت نکرده اس��ت«.دولت نجات 
مل��ی یمن امروز با صدور بیانی��ه ای، اعالم کرد: 
در این گزارش به بسیاری از جنایت های جنگی 
کش��ورهای ائتالف متجاوز و مزدوران آن از 2۶ 

مارس 2015 تا کنون پرداخته نشده است.
بر اس��اس گزارش شبکه »المس��یره«، در ادامه 
این بیانیه تأکید ش��د، گزارش دوم کارشناسان 

بین المللی جنایت ترور ش��هید »صالح الصماد« 
و نقض آشکار قانون بین الملل در این جنایت را 

نادیده گرفته است. 
دول��ت نج��ات ملی از هم��کاری کام��ل خود با 
تی��م کارشناس��ان مذکور خب��ر داد و افزود، اما 
کش��ورهای عضو ائتالف متجاوز به بس��یاری از 
ش��بکه ها و روزنامه ها اجازه نداد به صنعا بیایند. 
در این می��ان در واکنش به تجاوزات س��عودی 
در پی ش��لیک سه موش��ک بالستیک به مواضع 
ائتالف س��عودی در اس��تان »حج��ه« واقع در 
ش��مال غرب یمن، تع��دادی از نیروهای ائتالف 

کشته و زخمی شدند.

ابعاد نشست سه جانبه 

دیوان عالی انگلیس با غیر قانونی خواندن اقدام نخست وزیر تعلیق پارلمان را لغو کرد

اجماع بر سر برکناری جانسون 

افشای ابعاد حمله آمریکا به الحشد الشعبی 
منابعی عراقی فاش کردند، همه حمالت صهیونیس��ت ها به مواضع الحش��د 
الش��عبی عراق، از خاک فلسطین اشغالی انجام نش��ده و ُکردهای سوریه در 

آن نقش داشته اند.
گمانه زنی ها درباره عامل یا عوامل حمله به مواضع سازمان »الحشد الشعبی« 
در مناط��ق مختلف ع��راق همچنان ادام��ه دارد.روزنامه »العرب��ی الجدید« 
-نزدیک به قطر- به نقل از منابعی در ریاست »امنیت ملی عراق« و برخی از 
منابع در الحشد الشعبی گزارش داد که »نتایج تحقیقات جاری درباره حمله 
به ش��ش مقر و انبار مهمات وابسته به الحش��د در دیاله، صالح الدین، بغداد  
و االنب��ار در عراق نش��ان می دهد که برخی از این حمالت از خاک س��وریه 

صورت گرفته است«. 
ای��ن روزنامه ب��ا بیان اینکه بخش��ی از این حم��الت از مناطق تحت تصرف 
شبه نظامیان ُکرد موس��وم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« -تحت حمایت 
آمری��کا- صورت گرفته، ولی »ریاض درار« رئیس مش��ترک نهاد موس��وم به 
»ش��ورای دموکراتیک سوریه« -شاخه سیاسی نیروهای دموکراتیک- مدعی 
ش��د که این »اتهامات، فاس��د و مسخره اس��ت« و درباره هر گونه حمله به 
مناطق تحت تصرف ُکردها، هش��دار داد.این مسئول عراقی ادامه داد: »ترور 
ابو علی الدبی از فرماندهان گردان های حزب اهلل ]عراق[ در نزدیکی »القائم« 
تا کنون در روند تحقیقات واضح تر بود؛ چرا که با یک پهپاد بال ثابت صورت 
گرفته است... ولی همه حمالتی که انجام شده، تقریبا با موشک های ناشناس 
صورت گرفته است که نش��ان می دهد، بیش از اینکه ]این عملیاتها[ نظامی 

باشد، عملیات اطالعاتی بوده است«.

 خشم مغربی ها از برافراشتن پرچم 
رژیم صهیونیستی 

سفر یک هیأت رژیم صهیونیستی به ریاست یک عضو حزب لیکود به مغرب 
و برافراش��تن پرچم این رژیم در جنوب ش��رقی این کشور، باعث اعتراضاتی 

در مغرب شد.
فعاالن مغربی مخالف عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی با اشاره به سفر 
یک عضو حزب لیکود اس��رائیل در پوشش راهنمای تور گردشگری به مغرب، 
تأکید کردند که دولت مغرب به مسئولیت خود برای مقابله با کسانی که امنیت، 

ثبات و سالمت انسجام ملی این کشور را هدف قرار داده اند، عمل نمی کند.
به نوش��ته روزنام��ه »القدس العرب��ی«، مرکز مبارزه با عادی س��ازی روابط با 
رژیم صهیونیس��تی در مغرب در بیانیه ای تأکید ک��رد: »دیوید آنکاوا مزدور 
صهیونیس��تی و عض��و حزب لیکود و یکی از نامزدهای انتخابات کنس��ت در 
پوشش راهنمای تور گردشگری به مغرب آمده است )!(... او به مأموریت خود 
برای رهبری هیأت های صهیونیستی شامل افسران ارتش، عناصر اطالعاتی و 
سیاستمداران جهت سفر به مغرب بازگشته است و عملیات آن ها برای نفوذ 
در مغ��رب و جذب مغربی ها در نقاط مختل��ف در چارچوب طرح هدف قرار 

دادن بافت ملی این کشور را ازسر گرفته اند.«
در این بیانیه اش��اره شده اس��ت که دیوید آنکاوا از افسران ارتش اسرائیل و 
عض��و حزب لیکود به رهبری »بنیامین نتانیاهو« اس��ت ک��ه بار دیگر نقض 
حاکمی��ت ملی مغرب را آغ��از کرده و پرچم رژیم صهیوینس��تی را بر باالی 

تپه های شنی منطقه مرزوکه واقع در جنوب شرقی مغرب برافراشته است.

بزرگترین رسوایی پزشکی فرانسه
رس��وایی های کشور مدعی حقوق بشر هر روز ابعاد جدیدی می گیرد چ.نانکه 
دادگاه قضایی فرانس��ه، سرانجام پس از ده سال، رسیدگی به پرونده رسوایی 

داروهای مرگ بار »مدیاتور« را در پاریس آغاز کرد
این پرونده عظیم رسوایی پزشکی بیش از 2۶00 شاکی دارد که 3۷۶ وکیل، 
دفاع از آنان را بر عهده گرفته اند.ش��مار متهمان این پرونده 25 نفر اس��ت 
که مس��ئوالن و روسای شرکت های داروسازی ِسرویه و افساب فرانسه نیز در 
بی��ن آن ها دیده می ش��وند.بیش از 2100 نفر بر اثر مص��رف داروی مدیاتور 
کش��ته ش��ده اند و هزاران نفر نیز به عوارض قلبی و معلولیت های گوناگون 

مبتال شده اند.
»ژان کریس��تف کوب��ری« از وکالی خان��واده قربانی��ان در این ب��اره گفت: 
محکومیت بسیار سنگینی را برای عامالن این فاجعه انسانی درخواست کرده 
ایم. این ش��رکت ها و آزمایشگاه ها، منافع ده ها میلیارد یورویی ساالنه خود را 
به س��المتی مردم ترجیح داده اند.بین سال های 1۹۷۶ تا 200۹ میالدی 5 
میلیون نفر در فرانس��ه مصرف کننده داروی مدیاتور بودند که 1۴5 میلیون 
جعبه قرص در این مدت به فروش رفته اس��ت. »ش��ارل ژوزف اوَدن« دیگر 
وکی��ل خانواده قربانیان پرونده رس��وایی داروی مدیات��ور در این باره گفت: 
در این پرونده مس��ئوالن زیادی به چش��م می خورند. آزمایشگاه های ِسرویه، 

آژانس دارویی و روسای آن ها در صف مقدم عامالن این جنایت هستند.
برای داروی مدیاتور کاربرد های مختلفی از جمله ضدچاقی و اش��تها، درمان 
دیابت و ش��ریان های ریوی عنوان شده است که از عوارض ثانویه آن می توان 

به ایست قلبی و معلولیت اشاره کرد.

گزارش

جانس��ون در حال��ی با فرافکنی در س��ازمان ملل علیه س��ایر 
کش��ورها به دنبال انحراف افکار عمومی از وضعیت بحرانی اش 
در عرص��ه سیاس��ی اس��ت که ش��خصیت های ارش��د احزاب 
»کارگر« و »حزب ملی اسکاتلند«، ضمن استقبال از غیرقانونی 
خواندن تعلیق پارلمان انگلیس از سوی دیوان عالی، استعفای 

نخست وزیر را خواستار شدند.
جانسون نخس��ت وزیر انگلیس با سیاست هوچی گری و ادعا 
علیه س��ایر کشورها در نشست سازمان ملل سعی دارد تا خود 
را ف��ردی مقتدر معرف��ی و با فرافکنی بر بحران سیاس��ی اش 
س��رپوش گذارد.این تح��رکات در حالی ص��ورت می گیرد که 
دقایق��ی بعد از اعالم تصمی��م عالی ترین نهاد حقوقی انگلیس 
علی��ه اقدام دولت این کش��ور در تعلیق پارلم��ان، چهره های 
سیاس��ی در این کشور بر لزوم استعفای »بوریس جانسون« از 
مقام نخست وزیری تاکید کرده اند. قضات دیوان عالی انگلیس 
به اتفاق آرا دیروز ضمن بررسی شکایت طرح شده در رابطه با 
تعلیق پارلمان این کشور، تصمیم دولت جانسون را غیرقانونی 

اعالم کرده و بر لغو تعلیق پارلمان تاکید کردند.
طبق گزارش رس��انه های انگلیس ب��ا توجه به این حکم دیوان 
عالی، پارلم��ان قانونا می تواند فورا کار خود را از س��ر بگیرد و 
از تعلی��ق در آی��د. به دنبال اعالم حکم دی��وان عالی انگلیس، 
چهره های سرش��ناس احزاب اپوزیس��یون در این کشور از این 
تصمیم اس��تقبال کردن��د. »ایان بلکفورد« عضو ارش��د حزب 
ملی اس��کاتلند ضمن استقبال از رای دیوان عالی درباره تعلیق 
پارلمان گفت: »بوریس جانسون هرگز توسط مردم )برای منصب 
نخس��ت وزیری( انتخاب نش��ده بود و او باید کاری آبرومندانه 

انجام داده و اس��تعفا دهد«. اشاره این قانونگذار اسکاتلندی به 
این واقعیت است که بوریس جانسون بعد از ناکامی »ترزا می« 
رهبر س��ابق حزب محافه کار و  نخس��ت وزیر سابق انگلیس در 
اجرای توافق برگزیت، توسط اعضای این حزب به عنوان رهبر 

جدید و نخست وزیر تازه انتخاب شده بود.
»جرمی کوربین« رهب��ر حزب کارگر، اصلی ترین رقیب حزب 
حاکم محافظه کار انگلیس هم که پیش از این بارها به مواضع 
جانس��ون در زمین��ه برگزیت و تعلیق پارلم��ان تاخته بود، به 
حکم دیوان عالی واکنش نشان داد و تلویحا خواستار استعفای 
او ش��د. کوربین ضمن استقبال از حکم امروز سه شنبه دیوان 
عال��ی انگلیس گفت: »من از بوریس جانس��ون دعوت می کنم 

که موقعیت خود را در نظر بگیرد«.
رهب��ر حزب کارگر انگلیس افزود: »دی��وان عالی حکم داده که 
نخس��ت وزیر در تعطیل کردن پارلمان اقدامی غیرقانونی انجام 
داده و به دموکراسی اهانت و از قدرت سوءاستفاده کرده است«.

جرمی کوربین س��پس در یک پیام کوتاه در صفحه ش��خصی 
خود در توییتر هم نوش��ت: »نخست وزیر بوریس جانسون باید 
اس��تعفا دهد«.ششم ش��هریورماه بود که  »الیزابت دوم« ملکه 
انگلیس درخواس��ت جانسون برای تعلیق پنج هفته ای پارلمان 
ای��ن کش��ور تا 1۴ اکتب��ر )22 مه��ر( را تأیید کرده ب��ود. این 
اق��دام، راه را برای خروج انگلی��س از اتحادیه اروپا بدون توافق 
دو طرف درباره برگزیت باز می گذاش��ت چرا که در این صورت 
قانونگذاران انگلیس��ی برای تصویب هرگون��ه مصوبه که دولت 
جانس��ون را از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا بازمی داشت، 
زمان کافی نداشتند.دیوان عالی انگلیس که از اول اکتبر 200۹ 

رس��ما آغاز به کار کرده، عالی ترین مرجع حقوقی در انگلستان، 
ایرلند ش��مالی، اسکاتلند و ولز محسوب می شود. بنا بر گزارش 
رس��انه های انگلیس، با توجه به این حکم دیوان عالی، پارلمان 

قانونا می تواند فورا کار خود را از سر بگیرد و از تعلیق در آید.
این احکام در حالی صادر ش��د که نخس��ت وزیر انگلیس برای 
فرار از بحران داخلی و نش��ان دادن اراده اش برای مقابله با اروپا 
برای فرار از بازخواس��ت داخلی، در دیدار با رئیس ش��ورای اروپا 
گفت که برای رسیدن به توافق خروج، اتحادیه اروپا باید از خود 
انعطاف نش��ان دهد.سخنگوی دولت انگلیس روز دوشنبه گفت 
که »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس به »دونالد تاسک« 
رئیس شورای اروپا گفته است اگر بخواهید توافق برگزیت حاصل 
شود، جنبش و انعطاف پذیری از سوی اروپا ضرورت دارد. بر اساس 

گفته س��خنگوی دولت انگلیس، جانس��ون و تاسک در حاشیه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره یافتن جایگزینی برای 

ترتیبات پشتیبان در خصوص ایرلند گفت وگو کردند.
پیش از این نیز  نخست وزیر بریتانیا در مورد احتمال دستیابی 
ب��ه پیش��رفت در موضوع خ��روج بریتانیا از اتحادی��ه اروپا در 
مذاکرات حاش��یه مجمع عمومی س��ازمان مل��ل در نیویورک 
هش��دار داد.  مردم بریتانیا )انگلیس، ایرلند شمالی، اسکاتلند 
و ولز( س��وم تیر ماه س��ال 13۹5در یک همه پرسی به خروج 
این کش��ور از اتحادیه اروپ��ا رأی مثبت دادند. قرار بود فرآیند 
خروج تا پیش از ابتدای امسال تکمیل شود، اما ناکامی لندن و 
بروکسل در توافق در مورد وضعیت رابطه سیاسی و اقتصادی 

پس از اجرای برگزیت، به تعویق در این فرآیند منجر شد.

همزمان با حمایت غرب از عربستان در سازمان ملل صورت گرفت
قتل عام خانواده یمنی در حمله  ائتالف سعودی


