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یمن: محمد علی الحوثی عضو ش��ورای عالی سیاسی 
یمن تأکید کرد دلیل س��ودان برای حضور در ائتالف 
س��عودی-آمریکایی متجاوز به یمن، رس��یدن به پول 
اس��ت. الحوثی گف��ت آخرین چیزی ک��ه »عبدالفتاح 
البرهان« رئیس شورای حاکمیتی سودان، »حمیدتی«، 
معاون وی و عمر البشیررئیس جمهور سابق سودان به 

آن فکر می کنند، دفاع از مقدسات است.

الجزائ�ر: کمیته مس��تقل انتخابات الجزائ��ر از تأیید 
صالحی��ت پنج نام��زد از می��ان ۲۳ نام��زد انتخابات 
ریاس��ت جمهوری این کشور خبر داد.»محمد شرفی« 
رئی��س کمیته مس��تقل انتخابات الجزائ��ر با برگزاری 
ی��ک کنفرانس خبری گفت ک��ه صالحیت پنج تن از 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تأیید شده است.

ترکی�ه: دس��تیار رئیس جمه��ور ترکی��ه از مقامات 
آمریکای��ی خواس��ت از حمایت از ش��به نظامیان ُکرد 
وابسته به گروه پ ک ک دست بردارد. به دنبال انفجار 
در منطقه »تل ابیض« در س��وریه که هم اکنون تحت 
کنترل نیروهای وابس��ته به ترکیه ق��رار دارد، »گلنار 
آیبت« دس��تیار ریاس��ت جمهوری ترکی��ه از آمریکا 
خواس��ت از حمای��ت از گ��روه »ی پ گ« وابس��ته به 

»پ ک ک« دست بردارد.

آلمان: با تشدید سیاس��ت های سختگیرانه آلمان در 
پذیرش پناهجویان، گزارش��ی منتش��ر شده است که 
نشان می دهد درخواست های پناهندگی در این کشور 
اروپایی در مقایس��ه با سال گذش��ته میالدی کاهش 
داشته است.  طبق گزارش��ی که در روزنامه »بیلد آم 
زونتاگ« منتشر شده است، شمار افرادی که در سال 
جاری میالدی در آلمان درخواست پناهندگی داده اند 
در مقایس��ه با س��ال گذش��ته میالدی کاهش داشته 
اس��ت که ب��ا اینحال از این میان نیز تع��داد اندکی از 
درخواست های ارائه شده از سوی اداره مهاجرت آلمان 

تأیید می شود.

پاکس�تان: عمران خان نخست وزیر پاکستان با اشاره 
به برپای��ی تظاهرات واعتراض حزب »جمعیت علمای 
اس��الم«گفت: تا زمانی که مخالف��ان، قوانین را زیر پا 
نگذارند مانع برپایی تظاهرات آنها نخواهیم ش��د. وی 
هش��دار داد چنانچه مخالفان بر علیه منافع ملی وارد 
عمل ش��وند و قانون را زیر پ��ا بگذارند علیه آنها اقدام 

جدی صورت می گیرد.

ذرهبین

تکرار دوران جنگ داخلی در آمریکا 
وزیر خارجه س��ابق آمری��کا با انتقاد از ش��دید تفرقه 
و اخت��الف بین احزاب آمریکایی، اوض��اع کنونی این 
کش��ور را با دوران جنگ  داخلی در این کشور مقایسه 

کرد.
 »رکس تیلرس��ون« وزیر امور خارجه پیشین آمریکا،  
در یک س��خنرانی از دو حزب اصلی کش��ور خواست 
اختالفات را کنار بگذارند.تیلرس��ون در مراس��م جمع 
آوری کمک مالی برای یک نهاد هنری در »هیوستون« 
بدون اش��اره مستقیم به پرونده اس��تیضاح ترامپ، از 
سیاس��ت مداران آمریکایی درخواست کرد »گفتمانی 
عقالن��ی و متمدنان��ه« اتخاذ کنند. تیلرس��ون اوضاع 
کنونی آمریکا را چیزی مش��ابه با دوران جنگ  داخلی 
این کش��ور مقایسه کرد که بین س��ال های ۱۸۶۱ تا 
۱۸۶۵ رخ داد. در همی��ن ح��ال »دیوی��د پترائوس« 
در گفت وگو با شبکه س��ی ان ان درباره سیاست های 
دونال��د ترامپ مس��ائلی را بی��ان کرد.ژن��رال »دیوید 
پترائوس« رئیس س��ابق سیا تصریح کرد سیاست های 
دونالد ترامپ درباره ُکرد های س��وریه س��بب س��لب 
اعتماد به آمریکا ش��ده اس��ت. رئیس پیشین سازمان 
اطالع��ات مرکزی آمریکا )س��یا( که زمان��ی فرمانده 
نیرو های مرکزی آمریکا در عراق و افغانس��تان بود در 
گفت وگو با این ش��بکه اعالم کرد: هنوز حدود بیست 
هزار داعش��ی در منطقه ای گسترده حضور دارند. این 
گ��روه ضربه های جدی را یکی پس از دیگری متحمل 

شده است.
الزم به ذکر اس��ت وزارت دادگس��تری آمریکا صدها 
صفحه از یادداش��ت ها و اس��ناد گزارش بازپرس ویژه 
تحقیق��ات درباره ادعای دخالت روس��یه در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ۲۰۱۶ و تبانی کارزار دونالد ترامپ 
با مس��کو را منتشر کرد. در اسنادی که این وزارتخانه 
منتش��ر کرده، اسناد ش��خصیت های نزدیک به کارزار 
انتخاباتی دونالد ترامپ ش��امل »پل مانفورت« رئیس 
س��ابق س��تاد انتخاباتی او و »مای��کل کوهن« وکیل 
ش��خصی س��ابق ترام��پ وج��ود دارد. انتش��ار علنی 
این اس��ناد در راستای پنج ش��کایت این رسانه برای 
دستیابی به منابع اولیه گزارش نهایی مولر انجام شده 
است. در این میان شبکه آمریکایی با اعالم دسترسی 
به بخش��ی از اس��ناد تیم بازپرس ویژه تحقیق درباره 
ادعای دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ گزارش داد، 
ترامپ پیش از انتخابات خواس��تار دستیابی به اسناد 

جنجالی ویکی لیکس علیه دموکرات  ها شده بود.

نیمچهگزارش

رد امکان لغو عضویت ترکیه در ناتو 
دبی��رکل ناتو ترکیه را »متح��دی مهم« برای این ائت��الف توصیه کرده و گفته 
اس��ت که بر خالف اتحادیه اروپا در ناتو امکان لغو یا تعلیق عضویت کش��ورها 

وجود ندارد.
دبیرکل س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو( ترکیه را یک متحد مهم برای 
ای��ن ائتالف خواند و احتمال تعلیق عضویت این کش��ور به دلیل تجاوز به خاک 
س��وریه را رد کرد.خبرگ��زاری ترکیه ای »آناتولی« به نقل از »ینس اس��تولتنبرگ« 
دبیرکل ناتو نوشت: »باید اعتراف کرد که ترکیه متحد مهمی است.« وی گفت: »ترکیه 
در مب��ارزه با داع��ش، همکاری قاطعی را برای از بین بردن این گروه انجام داده اس��ت. 
عالوه بر این، هیچ متحد دیگری میزبان ۳.۶ میلیون پناهنده سوری نیست و هیچ متحد 
دیگری از ناتو بیش��تر از ترکیه متحمل حمالت تروریس��تی نشده است.« استولتنبرگ 
همچنین گفت که ناتو، برخالف اتحادیه اروپا هیچ سازو کاری برای اجازه تعلیق یا حتی 

اخراج یک کشور عضو ندارد.

خبر بد تازه برای جانسون
نتای��ج یک نظرس��نجی جدی��د در انگلی��س از کاهش میزان پیش��تازی حزب 
محافظ��ه کار و احتمال ناکامی این حزب در کس��ب اکثری��ت در پارلمان آینده 
حکای��ت دارد.نظرس��نجی روزنامه »دیلی تلگراف« نش��ان می ده��د که میزان 
پیشتازی حزب »محافظه کار« به رهبری »بوریس جانسون« نخست وزیر کنونی 
انگلیس به میزان قابل توجهی کاهش یافته و احتمال دارد که این حزب نتواند در 
انتخابات آینده اکثریت پارلمانی را به دست گیرد. در این نظرسنجی که به سفارش 
دیلی تلگراف و توسط مؤسسه افکارسنجی »او.آر.بی اینترنشنال« انجام شده، ۳۶ درصد 
از ش��رکت کنندگان از حزب محافظه کار حمایت کرده اند، ۲۸ درصد از حزب کارگر، ۱۴ 
درص��د از ح��زب لیبرال دموکرات و ۱۲ درصد هم از ح��زب برگزیت به رهبری »نایجل 
فاراژ«.دیلی تلگراف در مورد نتیجه این نظرس��نجی نوشته است: »این نظرسنجی جدید 
که روزهای چهارشنبه و پنج شنبه انجام شده، احتماال نگرانی های تازه ای را برای کارزار 

انتخاباتی حزب محافظه کار ایجاد می کند.«

حمایت رئیس جمهوری جدید آرژانتین از مورالس
رئی��س  جمهوری جدید آرژانتی��ن ضمن انتقاد از مخالف��ان در بولیوی، از »اوو 

مورالس« رییس جمهوری این کشور حمایت کرد.
»آلبرتو فرناندز« که پس از پیروزی در انتخابات در آس��تانه تصدی این س��مت 
قرار دارد، ضمن انتقاد از عدم به رس��میت ش��ناختن پی��روزی اوو مورالس در 
انتخابات بولیوی توس��ط مخالفان، این اقدام را »بی عدالتی بزرگ« خواند و گفت 
ک��ه برای مورال��س احترام زیادی قائل اس��ت.آلبرتو فرناندز ۲۷ اکتب��ر )۵ آبان( در 

انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین با کسب ۴۸ درصد آرا به پیروزی رسید. 
وی اع��الم کرد که مورالس یک رئیس جمهور بزرگ بوده و احترام زیادی برای عملکرد 
و مدیری��ت وی در بولیوی قائل اس��ت. فرنان��دز از جامعه جهانی خواس��ت که پیروزی 
مورالس را در انتخابات ریاس��ت جمهوری اخیر بولیوی به رس��میت بشناسند و اینکه به 
عقیده وی، مورالس تنها رهبر در بولیوی اس��ت که س��اختار اقتصادی این کشور را ارتقا 

قرار داده است.

فرامرز اصغری 

غرب آس��یا ط��ی هفته های اخی��ر ش��اهد اعتراض های قابل 
تاملی در برخی از کش��ورها از جمله در لبنان و عراق اس��ت. 
اعتراض هایی که در م��واردی به ناآرامی و بحران اجتماعی و 
سیاسی مبدل شده است. مجموع این بحران ها در حالی روی 
می دهد که یک نکته قابل توجه در آنها مشاهده می شود و آن 
نقش س��فارتخانه ها در این بحران هاست. در همین چارچوب 

منابع خبری اعالم کرده اند امارات بخش مهمی از هزینه های 
تظاه��رات در لبن��ان را پرداخت می کند ک��ه پرداخت روزانه 
بی��ن ۱۰۰ ت��ا ۱۵۰ دالر به هر نفر از و ی��ا تأمین هزینه های 
غذا و دستش��ویی های سیار برای تظاهرات کنندگان از جمله 
آنهاست. همچنین مقام لبنانی اعالم کرد برخی سفارتخانه ها 
ب��رای تحریک مردم لبن��ان، مداخله کردن��د و از اعتراض ها 
پش��تیبانی مالی کرده و برخی از س��رمایه داران نیز پول های 
هنگفت��ی برای تحریک م��ردم خرج کرده ان��د. در عراق نیز 
ش��واهد نشان می دهد که س��فارت آمریکا و سعودی نقشی 
اساس��ی در بحران س��ازی علیه این کش��ور دارند.نکته قابل 
توجه آن اس��ت که محافل رس��انه ای و سیاسی غربی تالش 
دارند تا چنان ناش��ن دهند که انی ادعاها امری س��اختگی و 
دش��من سازی برای توجیه کاس��تی های درونی است و اقدام 
بحران س��از سفارتخانه ها امری واهی است. این ادعا در حالی 

مطرح می ش��ود که نگاهی بر روند تح��والت جهانی حداقل 
در چن��د دهه اخیر نش��انگر حقیقتی دیگر اس��ت. به عنوان 
در ایران س��فارتخاخنه انگلیس در زمان انقالب مش��روطه به 
عنوان محوری برای به انحراف کش��اندن مش��روطه بوده که 
تحصن مش��روطه خواهان در سفارت انگلیس خود سندی بر 
این وضعیت اس��ت. در کودتای ۲۸ مرداد نیز در سال ۱۳۳۲ 
رد پای س��فارت آمریکا و انگلیس را می توان مشاهده کرد که 
البته با تحریک رس��انه ای بی بی س��ی صورت می گرفت. در 
ابتدای انقالب اس��المی نیز در حالی س��فارت آمریکا توسط 
ایرانی ها تس��خیر شد که تمام اسناد و شواهد نشان می دهد 
که این سفارتخانه نقش النه جاسوسی را اجرا می کرده است. 
جالب توجه آنکه در فتنه ۸۸ نیز همین سفارتخانه انگلیس و 
فرانسه بودند که بیشترین تحرک را علیه ایران صورت داده و 

زمینه ساز آشوب و فتنه بوده اند. 

این موارد صرفا ش��امل ایران نمی ش��ود چنانک��ه هم اکنون 
س��فارت آمریکا در ونزوئال نقش بحران ساز را ایفا می کند و 
زمینه ساز آشوب و ناآرامی در این کشور شده است. در عراق 
نیز رویکرد بحران ساز سفارتخانه های غربی را در ناارامی های 
س��الهای اخیر این کش��ور ب��ه خوبی می توان مش��اهده کرد 
چنانکه س��فارت آمریکا رسما در حمایت از اعتراض ها بیانیه 
ص��ادر می کن��د. در هنگ کنگ نیز همی��ن رویه وجود دارد 
چنانکه سفارت آمریکا و انگلیس محور اعتراض ها شده اند. بر 
این اساس می توان گفت که سفارتخانه های آمریکا و انگلیس 
و البته فرانسه نه در چارچوب روابط دیپلماتیک بلکه در قالب 
جاسوس��ی و بحران سازی رفتار می کنند و حضور آنها در هر 
کش��وری نه زمینه س��از ثبات و تعامالت س��ازده که موجب 
بحران و ناامنی می شود که مقابله با آن مولفه ای برای رسیدن 

به ثبات و امنیت پایدار است. 

یادداشت

امارات بخش مهم��ی از هزینه های تظاهرات در 
لبن��ان را پرداخت می کند ک��ه پرداخت روزانه 
بی��ن ۱۰۰ تا ۱۵۰ دالر ب��ه هر نفر از و یا تأمین 
هزینه ه��ای غذا و دستش��ویی های س��یار برای 

تظاهرات کنندگان از جمله آنهاست
پس از گذشت بیش از یک هفته از آغاز اعتراضات 
م��ردم لبن��ان در خیابان ه��ای این کش��ور که از 
فساد گس��ترده در این کشور خشمگین هستند، 
واقعیت ها در حال آشکار شدن است و از نظر مالی 
نیز این اعتراضات مردمی را منابع مشکوکی تأمین 

می کند.این منابع مالی مش��کوک ب��ا هدف بهره 
گیری از حوادثی ک��ه در خیابان ها اتفاق می افتد 
از یک جریان سیاسی خاصی حمایت می کنند که 
در خدمت اهداف آنان باشد.حمایت های داوطلبانه 
از »کودت��ای فتنه انگیزی« ک��ه حزب »نیرو های 
لبنان« تحت پوش��ش به اصطالح »انقالب« علیه 
ریاست جمهوری و دولت در لبنان، اداره می کند، 
از آن جمله اس��ت.منابع مالی بسیاری وجود دارد 

که پایگاه اینترنتی العهد لبنان آن را فاش می کند. 
مهمترین این منابع مالی مشکوک، سفارتخانه های 
امارات و عربس��تان س��عودی در لبنان هس��تند. 
اطالعات ویژه ای که در اختیار پایگاه خبری العهد 
است تأیید می کند »س��فارت امارات در مدیریت 
تحرکات لبنان و تأمین مالی بخشی از جریان های 

سیاسی نقش دارد.
یک نماینده ویژه از س��فارت امارات در بیروت در 

ات��اق فرماندهی اعتراض��ات کودتاگونه لبنانی که 
متعلق به »نیرو های لبنان« است حضور دارد. این 
نماینده ویژه، عملیات خود را در بیروت سازماندهی 
می کند و نمایندگان��ی را هم در اختیار دارد که با 
معترضان خیابانی هماهنگ هستند و در مناطقی 
همچون الجبل و الس��احل فعالی��ت می کنند.در 
مورد هزینه های لجس��تیکی و رسانه ای نیز، منابع 
العهد تأیید کردند سفارت امارات، همه هزینه های 
لجس��تیکی از جمله حمل و نقل، دس��تگاه های 
صوتی، تهیه چترها، پرچم ه��ای لبنانی، چادرها، 

توال��ت ها، غذا های آماده و آب های آش��امیدنی را 
پرداخت کرده است.همچنین برای هر کس که هر 
روز در خیابان ها حاضر ش��ود تا مس��یر ها را بندد، 
روزانه ۱۰۰ دالر در نظر گرفته ش��ده اس��ت و به 
دختران و پس��ران جوانی که در چادر ها و اطراف 
آن شب را بگذرانند ۱۵۰ دالر می دهند. در اینجا، 
شواهدی را تظاهرات کنندگان به ما ارائه داده اند 
که همین ش��واهد نیز باعث شده است تظاهرات 
کنندگان به پش��ت صحنه تظاهرات مش��کوک 

شوند و دست از اعتراضات خیابانی بردارند.

تظاهرات استقالل طلبانه هزاران اسکاتلندی از انگلیس در گالسگو

استقالل اسکاتلند نزدیک است

 زندانی مخوف
 در انتظار مسلمان روهینگیایی

دولت بنگالدش برای کاهش فشارهای ناشی از هجوم پناهندگان روهینگیایی 
اردوگاه��ی را در جزی��ره ای دورافت��اده و خطرناک برای اس��کان این اقلیت 

مسلمان آماده کرده است.
روزنامه سوئیس��ی »تاگس آنس��ایگر« در مطلبی با عن��وان جزیره ای که به 
زندان مسلمانان روهینگیا تبدیل می شود نوشت: دولت بنگالدش می خواهد 
هزاران پناهنده روهینگیایی را به جزیره دورافتاده ای منتقل کند؛ اما مسئله 
این است که این جزیره در معرض طوفان ها و طغیان رودخانه ها قرار دارد. 
دولت بنگالدش اواخر ماه گذش��ته خبر داد که همه چیز آماده است. کار در 
جزیره »بهاس��ان چار« تقریبا تکمیل است. حاال تنها این جزیره سکنه ندارد 
که نخس��ت وزیر بنگالدش بس��یار عالقمند است که زودتر این جزیره خالی 
از س��کنه پر ش��ود. دولت بنگالدش اعالم کرده است که این جزیره ظرفیت 

پذیرش و اقامت حدود ۱۰۰ هزار سکنه را دارد.
ام��ا منتقدان تردی��د زیادی در این باره دارند که که یک جزیره کوچک واقع 
در اقیانوس هند برای چنین اقدامی مناس��ب باش��د. بهاس��ان چار جزیره ای 
به وس��عت حدود ۴۰ کیلومتر مربع اس��ت. در اینجا مس��ئله امنیت و عزت 
پناهن��دگان روهینگیایی مطرح اس��ت.حاال بنگالدش می خواهد بخش��ی از 
پناهندگان روهینگیایی از میانمار را که از سال ۲۰۱۷ در اردوگاه بزرگی در 
نزدیکی مرزهای بنگالدش اقامت گزیده اند و در شرایط بسیار بدی به سر می 
برند به این جزیره دورافتاده منتقل کند. دولت بنگالدش حدود ۲۷۵ میلیون 
فرانک برای این پروژه سرمایه گذاری کرده و حدود ۳ سال در آن کار کرده 
اس��ت. تصاویر هوایی از این اردوگاه پناهندگان نو ساز ساختمان های طویل 

با سقف هایی قرمز را نشان می دهد که یادآور پادگان نظامی است. 

 دستگیری شبکه جاسوسی 
و تحریک کننده به تظاهرات در عراق

رادیو صدای عراق از بازداشت اعضای یک شبکه جاسوسی اماراتی در میدان 
التحریر در بغداد خبر داد.

 رادیو صدای عراق اعالم کرد سازمان اطالعات این کشور شبکه ای وابسته به 
سازمان اطالعات امارات شامل اعضایی از لبنان و عراق را دستگیر کرده که از 
گروه های معینی در میان تظاهرکنندگان در میدان التحریر و سایر شهر های 
عراق حمایت مالی و فعالیت های ضد دولت عراق را س��ازماندهی می کردند. 
در این خبر آمده اس��ت این شبکه به طور مستقیم با ”طحنون زاید“ مشاور 
امنیت ملی امارات و مس��ئول اطالعات خارجی آن ارتباط داش��ت که اکنون 
رایزنی ها و میانجیگری های گس��ترده ای با طرف های غربی برای حل و فصل 

قضیه با مقامات عراقی انجام می دهد.
رادیو عراق همچنین اعالم کرد این شبکه بعد از توقیف عناصری خطرناک در 
میان تظاهرکنندگان در میدان التحریر کش��ف ش��د و تحقیقات، مأموران را به 
س��وی اعضای دیگر آن از جمله دو لبنانی هدایت کرد که معلوم ش��د مسئول 
حمایت مالی و اداره فعالیت های ش��بکه ای گس��ترده در عراق بودند و نقش��ی 
تاثیرگذار در هدایت تظاهرات کنونی عراق ایفا می کردند. مردم عراق از ماه اکتبر 
به دلیل شرایط بد اقتصادی و فساد مقامات دولتی دست به اعتراض زده اند. در 
این میان عده ای با سواستفاده از شرایط موجود تالش کرده اند اعتراضات معیشتی 
مردم را به انحراف و خشونت بکشانند. خبر دیگر آنکه ائتالف »سائرون« عراق با 
پافشاری بر جمع کردن امضاهای بیشتر برای برکناری نخست وزیر، از مخالفت 
با پیش��نهاد برقراری نظام ریاس��ت جمهوری در عراق خبر داد. همچنین حزب 
دموکرات کردستان عراق، با پیشنهاد ائتالف الفتح مبنی بر تغییر نظام پارلمانی 

در این کشور و برقراری نظام ریاست جمهوری مخالفت کرد.

 ۳۸ میلیون فقیر، 
چهره دیگر آمریکای مدعی!

 با اینکه آمریکا به لحاظ ثروت و حجم تولید ناخالص داخلی حرف اول را در 
جهان می زند، میلیون ها نفر در این کشور از فقر رنج می برند.

پایگاه اینترنتی شبکه الجزیره در مطلبی با عنوان »۳۸ میلیون فقیر و آمارهای 
دیگر... چهره دیگر آمریکای ابر قدرت« نوشت: آمریکا از نظر ثروت در صدر همه 
کش��ورهای جهان قرار دارد. این کشور از نظر حجم تولید ملی جایگاه نخست 
را دارد. بودجه هر یک از وزارتخانه های دولت آمریکا از بودجه کش��ورهای با 
حجم متوس��ط بیشتر است. به عنوان نمونه، بودجه امسال وزارت دفاع آمریکا 
بیش از هش��تصد میلیارد دالر اس��ت. یعنی این مبلغ از کل بودجه دفاعی ده 
کشور پس از آمریکا از جمله کشورهای بزرگی مانند روسیه، چین، هند، ژاپن، 
انگلیس، فرانسه و دیگر کشورها بیشتر است.در آمریکا میانگین درآمد هر فرد 
در سال بیش از پنجاه و پنج هزار دالر است و همین مسئله موجب شده است 
آمریکا در ردیف کش��ورهایی قرار گیرد ک��ه باالترین درآمد را در جهان دارند. 
ب��ا وجود این، میلیون ها آمریکای��ی از فقر رنج می برند.دوازده ممیز نه درصد 
زنان و ده ممیز شش درصد مردان در آمریکا یعنی حدود سی و هشت میلیون 
شهروند آمریکایی فقیر هس��تند. این میزان بین اقلیت ها بیشتر است. دست 
کم دوازده میلیون کودک یعنی حدود یک شش��م کودکان در آمریکا زیر خط 
فقر زندگی می کنند. چهارده میلیون و س��یصد هزار شهروند آمریکایی برای 
خرید مواد غذایی یارانه ای، کوپن دولتی دریافت می کنند.سال گذشته تعداد 
آوارگان )افراد بی خانمان( به پانصد و پنجاه و سه هزار نفر رسید. تعداد مردان 
آواره به هفتاد درصد افزایش یافت. سفید پوستان چهل و نه درصد آوارگان را 
تشکیل می دهند. سال دو هزار و هجده, تعداد آمریکایی هایی که بیمه درمانی 

نداشتند, به سی میلیون و چهارصد هزار نفر رسید. 

گزارش
ه��زاران نفر از اهالی اس��کاتلند با تجمع در یکی از ش��هرهای 
مهم این منطقه خواس��تار استقالل و جدایی از بریتانیا شدند 
در حالی که مقامات این منطقه نیز اجرای اس��تقالل از سلطه 

انگلیس تاکید کرده اند.
هزاران اس��کاتلندی با تجمع در »گالس��گو« بزرگ ترین شهر 
اسکاتلند خواستار تبدیل ش��دن به کشوری مستقل و جدایی 
از بریتانیا ش��دند. به نوش��ته روزنامه »گالف ت��ودی«، »نیکال 
استروژن« وزیر اول اسکاتلند نیز از حاضران در این تجمع بود 
و در سخنرانی اش بار دیگر وعده رسیدن به استقالل اسکاتلند 
را داد. به نوشته گالف تودی، استروژن طی سخنرانی در میدان 
»ج��ورج « خطاب به جمعیت گف��ت، انتخابات عمومی که در 
تاریخ ۱۲ دسامبر )آذر( برگزار می شود مهمترین انتخابات برای 
اسکاتلند اس��ت و آینده کشور در گروی آن است. چندی قبل 
نیز هزاران اس��کاتلندی در ادامه تالش های خود برای استقالل 
از بریتانی��ا، در خیابان های »ادینب��رو« تظاهرات کردند. پیش 
بینی می ش��ود اس��تروژن قبل از کریس��مس به طور رسمی از 
»بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس بخواهد اجازه برگزاری 
همه پرس��ی در اس��کاتلند داده ش��ود. اس��تروژن روز شنبه به 
هواداران خود رس��یدن به استقالل اسکاتلند را  وعده داد و در 
این زمینه گفت: »زمان آن رسیده که آینده را خودمان انتخاب 
کنیم ، زمانی که اسکاتلند یک کشور مستقل باشد.«همه پرسی 
ش��هریورماه سال ۱۳۹۳ درباره اس��تقالل اسکاتلند با شکست 
حامیان استقالل پایان یافت. ۵۵ درصد از رأی دهندگان در آن 

همه پرسی با مستقل شدن اسکاتلند مخالفت کردند.
با این وجود، نظرس��نجی های اخیر در اسکاتلند نشان می دهد 
که میزان حمایت از اس��تقالل از لندن در میان س��اکنان این 
منطقه افزایش یافته و در صورت برگزاری همه پرس��ی مجدد، 
احتمال زیادی هست که این بار نتیجه به نفع حامیان جدایی 
باش��د.وزیر اول اسکاتلند ضمن مهم خواندن انتخابات عمومی 
۲۱ آذرماه بریتانیا در تعیین سرنوش��ت اس��کاتلند، وعده داد 
که اس��تقالل این منطقه نزدیک اس��ت. وی ضمن مهم خواند 
انتخابات عمومی آتی بریتانیا برای تعیین سرنوشت اسکاتلند، 

خواستار افزایش مشارکت اسکاتلندی ها در این انتخابات شد. 
روز سه شنبه هفته گذش��ته، پارلمان انگلیس با برگزاری یک 
انتخابات زودهنگام در تاریخ ۱۲ دسامبر )۲۱ آذرماه( موافقت 
کرد.»بوریس جانسون« نخست وزیر بریتانیا خواستار برگزاری 
انتخابات زودهنگام برای شکس��تن بن بس��ت برگزیت ش��ده 
اس��ت که مانع خ��روج بریتانیا از اتحادیه اروپ��ا در تاریخ ۳۱ 

اکتبر )۹ آبان ماه( ش��د. اسکاتلند که در سال ۲۰۱۶ به ادامه 
حض��ور بریتانیا در اتحادیه اروپ��ا رأی داد، همچنان با هرگونه 
برگزیت مخالف است و استرجئون طی سخنرانی در تظاهرات 
اس��تقالل طلبان اس��کاتلند در »گالس��گو« گفت که »فرصت 
باارزش« اس��تقالل »در فاصله چند قدمی است اما ما باید این 
فرص��ت را به چنگ آوریم...انتخابات عمومی، مهم ترین امر در 

کل زندگی ما است«.
وزیر اول اس��کاتلند ادامه داد که خواهان آینده ای نیس��ت که 
»توس��ط افرادی چون بوریس جانسون به ما دیکته شود تا ما 
را برخالف میل و اراده امان از خانواده اروپایی خود جدا کند«. 
وی تصری��ح کرد که اس��کاتلندی ها »باید با مش��ارکت و آراء 
خود در این انتخابات، آینده اس��کاتلند را در دستان اسکاتلند 
قرار دهند«.وی در گفت وگو با خبرنگار »اس��کای نیوز« که در 
تظاهرات حضور داش��ت، گفت: »اگر مردم اسکاتلند به وضوح 
تمایل خود را به دومین همه پرس��ی استقالل را )که استرجن 
خواس��تار برگزاری آن در سال ۲۰۲۰ است( نشان«، مخالفت 

نخست وزیری انگلیس با این مسئله »ناپایدار« خواهد بود.
الزم به ذکر اس��ت در چالش��ی دیگر برای لن��دن، لئو وارادکار 
نخست وزیر ایرلند هشدار داده است که در صورت خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا بدون دس��تیابی به توافق نهایی، مس��ئله اتحاد 
ایرلن��د و ایرلند ش��مالی بار دیگر مطرح خواهد ش��د. اظهارات 
نخست وزیر ایرلند در شرایطی است که انتخاب بوریس جانسون 
به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس، احتمال برگزیت بدون توافق 
را به شدت افزایش داده است. وی در ادامه افزود: برگزیت سخت 
می تواند تضعیف جایگاه اس��کاتلند در پادشاهی متحد بریتانیا 
را نیز در پی داش��ته باش��د. این اظهارات نخست وزیر با واکنش 
منفی و شدید حزب اتحاد دموکراتیک ایرلندبه عنوان بزرگترین 
حزب حامی بریتانیا روبرو شده است.نخست وزیر ایرلند افزود: در 
شرایط کنونی مسئله اتحاد ایرلند با ایرلند شمالی مطرح نیست؛ 
ولی در صورت برگزیت س��خت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
بدون توافق، این مس��ئله مطرح خواهد شد؛ به عبارت دیگر اگر 
بریتانیا برخالف عزم و اراده اکثر مردم ایرلند شمالی بخواهد این 
کشور را از اتحادیه اروپا خارج کند، خواه   ناخواه مسئله اتحادبار 
دیگر مطرح می شود. ما می خواهیم برای چنین شرایطی آماده 
باشیم. در جریان درگیری های سه دهه گذشته بین ملی گراهای 
ایرلند ک��ه به دنبال اتح��اد ایرلند هس��تند و نیروهای امنیتی 
انگلیس و طرف��داران بریتانیای متحد، بیش از ۳۶۰۰ تن جان 

خود را از دست داده اند.

درسی از سفارتخانه ها 

پول های کثیف امارات وعربستان در اعتراضات لبنان


