
امارات مسئول بحران لیبی
رئیس ش��ورای عالی دولت لیبی، امارات را مسئول 
تخریب اوضاع امنیتی، سیاس��ی و اقتصادی لیبی و 
فروپاشی ساختار اجتماعی این کشور توصیف کرد.

»خالد المشری« رئیس شورای عالی دولت لیبی با 
استناد به اطالعات موثق، امارات را مسئول تخریب 
اوض��اع امنیت��ی، سیاس��ی، اقتصادی و فروپاش��ی 
س��اختار اجتماعی کش��ورش دانس��ت و گفت که 
ابوظب��ی در بمب��اران پایگاه های��ی در لیبی، ضربه 
زدن به پول ملی و توقف تولیدات نفت لیبی دست 
دارد.المش��ری افزود که مش��کل اصلی با ابوظبی و 
فرزندان بن زاید اس��ت کس��انی که می خواهند بر 
اقتصاد جهانی و مشخصا بنادر سیطره پیدا کرده و 
ه��ر گونه قدرت رقی��ب را درهم کوبیده و قدرت را 
در انحصار مطلق خود داشته باشند.وی در مصاحبه 
با ش��بکه الجزیره تصریح کرد ک��ه لیبی پنج بندر 
مهم دارد.المشری همچنین گفت که حضور در میز 
مذاکره با ژنرال »خلیف��ه حفتر« فرمانده نیروهای 
ش��رق لیبی در هر صورت، ممکن نیست.این مقام 
لیبیای��ی تأکید کرد که حفتر پس از شکس��ت در 
گزینه نظامی، دیگر گزینه بازگش��ت به مذاکرات را 
پیش��رو ندارد و او فردی غیرقابل اعتماد است.لیبی 
از سال ۲۰۱۱ و از زمان سرنگونی حکومت »معمر 
قذافی« رهبر س��ابق لیبی با گسس��تگی سیاس��ی 
مواجه شده و تحت کنترل دو دولت موازی در شرق 
و غرب در آمده اس��ت؛ دولت وفاق ملی به ریاست 
»فایز الس��راج« در طرابلس )غرب کشور( و دیگری 
دولت ُطبُرق در شرق لیبی که خلیفه حفتر فرمانده 
شبه نظامیان »ارتش ملی لیبی« را حمایت می کند. 
نیروهای حفت��ر از فروردین ۱۳۹۸ با حمایت چند 
کشور اروپایی و عربی از جمله مصر و امارات حمله 
ب��ه طرابلس پایتخت لیب��ی را آغاز کردند و پس از 
گذشت بیش از یکسال موفق نشدند به داخل شهر 
نفوذ کنند و به دلیل مقاومت شدید نیروهای دولت 
وفاق ملی، مجبور به عقب نشینی از مرز طرابلس و 

ترهونه شدند.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری 

لبن��ان که زمانی ع��روس خاورمیانه نامیده می ش��د طی 
ماه های اخیر به رغم تش��کیل دولت همچنان در بی ثباتی 
اقتصادی و چالش��های سیاس��ی و امنیتی به س��ر می برد. 
وضعیتی که بخش��ی از آن برگرفته از اختالفات سیاسی و 
بخشی از آن نیز ناش��ی از اعتراضهای مردمی به وضعیت 
اقتصادی کشورش��ان اس��ت. اما در این میان چشم طمع 
خارجی به ع��روس خاورمیانه را نمی ت��وان نادیده گرفت 
چنانکه برخی کشورهای عربی، غربی و صهیونیست ها هر 

روز ب��ر آتش این بحران می دمند. ام��ا در این میان نقش 
ترکیه امری قابل توجه اس��ت. مسئله ای که شاید به نظر 
کم��ی دور از ذه��ن بیاید اما حقیقت آن اس��ت که ترکیه 
در این دور از بحران لبنان، نقش��ی بس فعال ایفا می کند. 
اخیراً یکی از مقامات لبنانی با مطرح کردن س��خنانی، از 
دخالت ه��ای مقام��ات آنکارا در امور داخلی این کش��ور و 
حمایت آن از آش��وبگران پرده برداش��ته اس��ت.در همین 
ارتب��اط، یک منب��ع امنیتی لبنانی اعالم کرده اس��ت که 
ترکی��ه یکی از حامیان مالی اقدام��ات تخریبی در بیروت 
محس��وب می ش��ود. این منبع امنیتی بیان کرد: بیش از 
۴۰ نفر که آماده اقدامات خرابکاری و اغتش��اش در لبنان 
بودند بازداش��ت شدند. این افراد تحت بازجویی به سر می 
برند و هم در میان آنها لبنانی وجود دارد و هم افرادی که 

تابعیت کشورهای عربی ازجمله سودان را دارند. بازداشت 
ش��دگان به گرفت��ن پول به منظور ایج��اد هرج و مرج در 
بی��روت اعتراف کرده اند. ترکیه یکی از حامیان گروههای 

خرابکار در بیروت بوده است.
طبق این گزارش، منابع ترکیه مدعی هس��تند که دستگاه 
اطالعاتی آنکارا هیچ مداخله ای در امور داخلی لبنان نداشته 
و ب��ه امور خرابکارانه و فتنه برانگیز اقدام نکرده اس��ت. این 
در حالی اس��ت که منابع لبنان��ی بر مداخله ترکیه در امور 
داخلی این کشور تأکید کرده و این کشور را یک پای فتنه 
در بی��روت خوانده اند. در باب چرایی دخالت های ترکیه در 
لبنان،برخی این رفتار را برگرفته از اهداف ترکیه در سوریه 
می دانند. آنکارا در حالی همچنان سیاست سرنگونی نظام 
سوریه و اشغالی بخش های شمالی این کشور را در سر داد 

و حم��الت نظامی آن به ادلب ادام��ه دارد که حزب اهلل را 
از عوام��ل اصلی ناکامی طرح هایش در س��وریه می داند بر 
این اساس بخش��ی از این بحران س��ازی می تواند طرحی 
ب��رای س��ایش ق��وای ح��زب اهلل در منازعات سیاس��ی و 
امنیتی داخل لبنان باش��د. اما نکته بس��یار مهم آن است 
که ترکیه مدت هاس��ت طرح سلطه بر منابع انرژی منطقه 
را در س��ر دارد. اقدامات نظامی ترکیه در عراق ، س��وریه، 
لیبی و مدیترانه در این چارچوب اس��ت. لبنان در منطقه 
مدیترانه ای خود دارای منابع نفت و گاز است که ترکیه به 
آن چش��م دارد و ش��اید بتوان گفت که یکی از دالیل این 
بحران سازی نیز باج گیری از لبنان در این مناطق باشد تا 
ترکیه رویای تامین انرژی داخلی و حتی تبدیل ش��دن به 

مرکز انتقال انرژی به اروپا را محقق سازد. 

یادداشت

گزارش

در ادامه بحران سیاس��ی در س��رزمین های اش��غالی و در 
حالی که بحران کرونا و چالش های اقتصادی و دیکتاتوری 
نتانیاه��و بح��ران را در این اراضی تش��دید ک��رده، هزاران 
معترض در س��رزمینهای اش��غالی با برگزاری تظاهرات در 
برابر محل اقامت نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی خواستار 

استعفای او شدند.
همزم��ان ب��ا اعتراض��ات ب��ه نحوه برخ��ورد کابین��ه رژیم 
صهیونیس��تی با ش��یوع بیم��اری همه گیر کرون��ا، هزاران 
معترض در س��رزمین های اش��غالی در براب��ر محل اقامت 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی در شهر 
بیت المقدس تظاهرات کرده و خواستار استعفای وی شدند.
برخی از معترضان پالکاردهایی در دس��ت داش��تند که بر 
روی آنه��ا عباراتی همچون »فس��اد نتانیاهو حال ما را بهم 
می زند« و یا »نتانیاهو، اس��تعفا« نقش بس��ته بود.یکی از 
معترض��ان که برای ش��رکت در این تظاه��رات از تل آویو 
ب��ه بیت المقدس آمده بود به خبرگزاری فرانس��ه گفت که 
»مرگبارترین ویروس کووید -۱۹ نیست؛ بلکه فساد است«.
گفتنی است که نتانیاهو در ماه ژانویه به فساد، رشوه خواری 
و خیانت در امانت محکوم ش��د. در همین حال ۸۳ سازمان 
فعال در عرضه حقوق بش��ر خواس��تار بازجویی از مقامات 
صهیونیستی در خصوص جنایت هایشان علیه فلسطینیان 
ش��دند.۳۵ سازمان فلس��طینی، پنج س��ازمان منطقه ای و 
۴۳ س��ازمان بین المللی بیانیه مذکور را امضا کرده اند.این 

س��ازمان ها خواستار تحقق عدالت بین المللی و بازجویی از 
مقامات صهیونیس��تی و متوقف کردن سیاست این رژیم در 
تیراندازی به سمت فلسطینی ها به قصد کشتن آنها شدند.

در این بیانیه آمده است، ۲۳ ژوئن رژیم صهیونیستی احمد 
عریقات از س��اکنان ابودیس را در کرانه باختری به شهادت 
رساند. سربازان اسرائیلی  بدون دلیل و بی آن که وی جان 

آنها را تهدید کند یا خطری بایش��ان داشته باشد به سمت 
او تیراندازی کرده و او را به ش��هادت رس��اندند. همچنین 
»نبیل ش��عث« مش��اور »محمود عباس« رئیس تشکیالت 
خودگ��ردان اعالم کرد، ۲۳ کش��ور در اتحادی��ه اروپا برای 
مقابله با طرح اش��غال کرانه باخت��ری و »معامله قرن« در 
کنار تش��کیالت خودگردان هستند و تنها دو کشور اتریش 

و جمه��وری ِچک باق��ی مانده اند که رایزنی  ب��ا آنها برای 
پیوستن به ۲۳ کشور دیگر در جریان است.

خبر دیگ��ر آنکه موش��ه یعل��ون وزیر جنگ پیش��ین رژیم 
صهیونیس��تی با بیان اینکه در زمان رونمایی از معامله قرن، 
آمریکا با پیشبرد طرح اشغال موافقت نکرده بود، گفت تل آویو 
باید صحبت کردن درباره این طرح را متوقف کند. از س��وی 
دیگر در ادامه هش��دارهای مقامات نظامی رژیم صهیونیستی 
درباره عواقب طرح اشغال بخش های بزرگی از کرانه باختری، 
»آوی��و کوخاوی« رئیس س��تاد کل ارتش ای��ن رژیم دوباره 
درباره ناآرام شدن کرانه باختری هشدار داد.به نوشته روزنامه 
»جروزالم پست«، کوخاوی ش��امگاه سه شنبه طی سخنرانی 
در مراسم معارفه فرمانده جدید ستاد مرکزی ارتش اسرائیل 
اذع��ان کرد ش��رایط در کرانه باختری بالق��وه برای بی ثباتی 
مناس��ب اس��ت. خبر دیگر آنک��ه جنبش مقاومت اس��المی 
فلسطین در واکنش به شایعاتی که شبکه سعودی العربیه علیه 
حماس ب��ه راه انداخته، تأکید کرد، هدف از تبلیغات العربیه، 
آس��یب رساندن به مقاومت ملت فلس��طین و اعتماد آنان به 
طرح آزادس��ازی خاک این کشور اس��ت.حماس خاطر نشان 
کرد، اقدامات العربیه و سایر شبکه های ضد مقاومت، به صورت 
کامل با سیاس��ت های رژیم صهیونیستی و طرح های مستمر 
این رژیم برای تجاوز به ملت فلسطین هم خوانی دارد. شبکه 
سعودی العربیه طی روزهای گذشته به حماس و شاخه نظامی 

آن یعنی »گردان های القسام« بشدت حمله کرده است.

راز اردوغان و عروس خاورمیانه

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید پنج شنبه  26 تیر 1399  شماره 5354 

رسوایی مالی خانواده نخست وزیر کانادا
جاس��تین ترودو به دلیل رس��وایی مالی خانواده اش در نشستی خبری از 
شهروندان عذرخواهی کرد. »جاستین ترودو« نخست وزیر کانادا با اشاره به 
سوء استفاده مالی خانواده اش از یک مؤسسه خیریه مجبور به عذرخواهی 
شد.گفته می شود »مارگارت و الکساندر ترودو« مادر و برادر جاستین برای 
سخنرانی در یک موسس��ه خیریه  ۳۲۰ هزار دالر دریافت کرده اند.این در 
حالی اس��ت که ترودو پیش از این، پروژه ای برای پرداخت ۹۰۰ میلیون دالر 
کمک هزینه زندگی به دانش��جویان کانادایی به علت شیوع ویروس کرونا را به این 
مؤسسه خیریه سپرده بود. او برای عذخواهی از مردم گفت: »من می دانستم اعضای 
خانواده ام با این مؤسس��ه خیریه همکاری دارند، اما جزئیات پرداختی های آن ها را 
نمی دانس��تم.« الزم به ذکر اس��ت بحران کرونا و چالشهای اقتصادی و نژادپرستی 

حاکم بر کانادا، از میزان محبوبیت وی در میان مردم کانادا کاسته است.

نمایش اردوغان در سالگرد کودتا 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیروز به مناس��بت چهارمین 
سالگرد کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶، با حضور بر سربنای یادبود کشته 
شدگان این حادثه، با قرار دادن دسته ای ُگل به آن ها ادای احترام کرد. 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در این مراس��م در تمجید از 
کشته شدگان مقابله با این کودتا گفت: گاهی قهرمانی ظاهر می شود که 
سرنوشت ملت را تغییر می دهد و در ۱۵ ژوئیه میلیون ها قهرمان در سرتاسر 
کش��ور ظاهر شدند.او در ادامه تصریح کرد: اگر کودتا به پیروزی می رسید، امروز 
برای آن کسانی که تمایل دارند ملت ترکیه از آناتولی و اروپا اخراج شود و اسالم 
محو گ��ردد، عید بود.طبق گزارش خبرگزاری آناتول��ی، رجب طیب اردوغان در 
این مراسم با خروج از مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا، پایتخت ترکیه، بسوی 

یادبود نصب شده در برابر این مجتمع رفت.

اعتراض سوریه به گزارش دور از واقعیت
نماینده دائم س��وریه در دفتر س��ازمان ملل مخالفت خود را با گزارش 
کمیته بین المللی تحقیقات شورای حقوق بشر این سازمان اعالم کرد. 
حس��ام الدین آال، نماینده دائم س��وریه در دفتر س��ازمان ملل در ژنو 
درباره گزارش کمیته بین المللی تحقیقات وابسته به شورای حقوق بشر 
درب��اره اوضاع ادلب گفت: گزارش جدید در راس��تای همان گزارش های 
قبلی اس��ت که واقعیت سوریه، عوامل اصلی بحران و در رأس آن تروریسم، 
تجاوز آمریکا و ترکیه و تحریم های بی رحمانه غرب برای مجازات مردم را نادیده 
می گیرند.آال تأکید کرد: عملیات نیروهای مس��لح سوریه در ادلب و دیگر مناطق 
برای مبارزه با تروریس��م و آزادی ساکنان از سلطه گروه های تروریستی از جمله 
هزاران تروریس��ت خارجی اس��ت که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 

آن ها را وارد سوریه کرده است.

بحران  اقتصادی، ناتوانی در برابر کرونا و دیکتاتوری نخست وزیر صهیونیست ها در پی داشت

تظاهرات هزاران اسرائیلی برای سرنگونی نتانیاهو 

 س�وریه: نهاد موس��وم به »دیدبان حقوق بش��ر 
س��وریه« )مس��تقر در لندن( در گزارش��ی از ورود 
حجم وس��یع س��الح و تجهیزات و نی��روی نظامی 
ترکیه به سوریه در شش ماه گذشته خبر داد.از ماه 
فوریه گذشته که آتش بس در سوریه اجرایی شده، 
ترکیه بیش از ۸۰۴۰ خ��ودرو و نفربر و تانک وارد 

منطقه کاهش تنش در استان ادلب کرده است.

 افغانس�تان: وزارت دف��اع آمریکا با تائید خروج 
از ۵ پای��گاه نظام��ی افغانس��تان، مدع��ی ت��داوم 
همکاری های امنیتی با دولت کابل ش��د.»جاناتان 
هافمن« سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، خبرها مبنی 
بر خاتمه فعالیت در ۵ پایگاه نظامی افغانس��تان را 
تأیید کرد و مدعی ش��د این اقدام در راستای عمل 
به توافق صلحی صورت می گیرد که در ماه میالدی 

فوریه بین واشنگتن- طالبان منعقد شد.

 فرانسه: هجوم ضددولتی های خشمگین به سمت 
رئیس جمهور فرانسه و همسرش بریژیت در پارکی 
در پاری��س، موجب ترس آن ها از ب��ه خطر افتادن 
امنیت خود ش��د. همزمان با نزدیک ش��دن امانوئل 
ماکرون ۴۲ ساله و همسر ۶۷ ساله او بریژیت به باغ 
تویلری در نزدیکی کاخ الیزه –محل زندگی آن ها- 

شعار "ماکرون استعفا" سر داده شد.

 ژاپ�ن: ژاپ��ن در یک گزارش رس��می از توانایی 
کره شمالی برای حمله به این کشور با موشک های 
مجهز به کالهک اتمی به برخی مناطق این کش��ور 
ابراز نگرانی کرده است.موش��ک های برد کوتاه کره 
ش��مالی قادرند کره جنوب��ی و بخش هایی از ژاپن 
را در برد خود داش��ته باش��ند. این موشک ها قابل 
شناسایی نبوده و موجب مشکالتی برای شبکه های 

دفاعی ژاپن خواهند شد.

 لیبی: همزمان با آماده باش نیروهای دولت وفاق 
ملی )غرب لیبی( برای آغاز درگیری در شهر سرت، 
برخی منابع نیز از انتقال کمک های نظامی از مصر 
به شمال شرقی لیبی خبر دادند.مرکز اطالع رسانی 
عملیات »برکان الغضب« وابسته به نیروهای دولت 
وفاق ملی از انتقال کمک های نظامی مصر به شهر 

ُطبرق واقع در شمال شرقی لیبی خبر داد.

فرانسه در رویای بازگشت 
به عراق 

همزمان با تحرکات فرانسه برای 
نف��وذ بیش��تر در خاورمیانه، 
عراق  رس��می  خبرگ��زاری 
)واع(، در خبری فوری اعالم 
کرد که »ژان ای��و لودریان« 
وزیر خارجه فرانسه طی سفری 

رسمی وارد بغداد می شود.
بر اس��اس این گ��زارش وی در ادامه حضورش در 
ع��راق به »اربیل« در منطقه کردس��تان نیز س��فر 
خواه��د کرد تا ب��ا مقامات این منطق��ه نیز رایزنی 
کند.پیش ت��ر مناب��ع رس��انه های غرب��ی از س��فر 
قریب الوقوع وزیر خارجه فرانسه به عراق و لبنان به 
منظور رایزنی ه��ای دوجانبه و منطقه ای با مقامات 
این دو کش��ور خبر داده بودند. این س��فر در حالی 
اس��ت که همچن��ان وضعیت بحرانی ع��راق ادامه 
دارد چنانکه نیروهای س��ازمان الحشد الشعبی در 
جریان عملیات ابطال العراق موفق ش��دند ده مقر 
و مخفی��گاه متعلق به عناصر تروریس��تی داعش را 
در استان دیالی از بین ببرند. در همین حال منابع 
عراق��ی از تجمع ده ه��ا معترض عراق��ی در مقابل 
محل اقامت نخست وزیر عراق در بصره خبر دادند.

معترض��ان مقاب��ل در ورودی هتل »الش��یراتون«، 
محل برگزاری جلسه هیأت وزرای عراق به ریاست 

مصطفی الکاظمی تجمع کردند.
در این میان مش��اور امنیت ملی عراق تصریح کرد 
که مس��أله استقالل این کشور و برنامه  ریزی برای 
عقب نشینی آمریکا یک خواس��ته و مطالبه عراقی 
است.»قاسم االعرجی« مش��اور امنیت ملی جدید 
عراق که رس��ما از سه ش��نبه در این پست فعالیت 
خود را آغاز کرده است، تصریح کرد که استقالل و 
برنامه ریزی برای عقب نشینی نیروهای آمریکایی از 

عراق یک خواست عراقی است.

کشتار زنان و کودکان 
یمنی با بمب های آمریکایی

در پی حمله هوای��ی نیروهای 
ائتالف س��عودی ب��ه یکی از 
مناط��ق اس��تان »جوف« با 
بمب ه��ای آمریکایی، ۹ تن 
ش��هید و چندی��ن نفر دیگر 

مجروح شدند.
خبری شبکه »المسیره«، از شهادت   پایگاه 

۹ شهروند یمنی در پی حمله هوایی ائتالف سعودی 
خب��ر داد. المس��یره گ��زارش داد، در حمله هوایی 
ائتالف سعودی به منطقه »المساعفه المرازیق« در 
استان اس��تان »جوف« )شمال شرق صنعاء( نُه تن 
از جمله دو زن و یک کودک به ش��هادت رس��یدند. 
به دنبال این حمله که در آن س��ه خانه شهروندان 
یمنی ه��دف قرار گرفت، هفت ت��ن دیگر از جمله 
پن��ج کودک و دو زن مجروح شدند.رس��انه امنیتی 
دولت صنعا اعالم کرد، جنگنده های ائتالف سعودی 
روزهای گذش��ته منطقه وشحه در استان حجه در 
ش��مال غرب یمن را با بمب هدایت ش��ونده لیزری 
آمری��کا از نوع MK۸۲ با وزن ۲۲۷ کیلوگرم هدف 
گرفته  بودند.رس��انه جنگ وابس��ته به دولت نجات 
ملی یمن همچنین گزارش داد، در این حمله خانه 
"نایف مجلی" در منطقه "وشحه" هدف قرار گرفت.
ائتالف متجاوز س��عودی طی ۲۴ س��اعت  بیش از 
۱۰۰ مرتب��ه آتش بس الحدی��ده را نقض کرد. خبر 
دیگر از یم��ن آنکه بزرگان قبایل اس��تان »حجه« 
)در ش��مال غرب یمن( در نشس��تی بر ادامه مقابله 
با ائتالف سعودی تأکید کردند و گفتند، کشتارهای 

ائتالف متجاوز مانع از ادامه این راه نمی شود.
در همی��ن ارتباط، عقالء و ب��زرگان قبایل در این 
استان نشس��تی گس��ترده برگزار و بر ادامه بسیح 
عمومی و تقویت ایستادگی در برابر ائتالف سعودی 

و مزدوران آن تأکید کردند.

اقدام جدید علیه برده داری 
حاکم بر انگلیس

منابع خب��ری از نصب تندیس 
یک فعال ضدنژادپرس��تی به 
جای نماد »ادوارد کلستون« 
ب��رده دار ثروتمن��د قرن ۱۷ 
که چن��دی پیش در ش��هر 
بریستول انگلیس سرنگون شد، 

خبر دادند.
تندیس جایگزین ش��ده متعلق فردی به نام »جن 
ِرید« است که در جریان تظاهرات چند هفته پیش 
ب��ه همراه س��ایر معترضان به نابراب��ری اجتماعی، 
نژادپرس��تی و ب��رده داری، تندیس کلس��تون را به 
زیر کش��ید. او در این تندیس دیده می ش��ود که 
مش��ت های خود را به نش��انه اعتراض به سمت باال 
گره کرده اس��ت. بر اساس گزارشها این اقدام بدون 
هماهنگی قبلی با مقام های محلی و س��اعات اولیه 
صبح ام��روز صورت گرفته اس��ت. در این عملیات 
گروهی ۱۰ نف��ره حوالی س��اعت ۵ صبح تندیس 
»ج��ن رید« را از خ��ودروی ون خارج کرده و روی 
پایه نصب می کنند. مقام های رسمی دولت انگلیس 

هنوز به این اقدام واکنشی نشان نداده اند.
تندیس کلستون یکی از ده ها نماد برده داری است 
که معترضان انگلیسی خواهان برچیده شدن آن ها 
از سطح شهر هس��تند.معترضان ۶۰ تندیس دیگر 
از جمله وینس��تون چرچیل نخس��ت وزیر مشهور 
پیشین انگلیس و جورج واشنگتن نخستین رئیس 
جمهوری آمریکا را به عنوان نمادهای نژادپرس��تی 
معرف��ی کرده و خواهان حذف آنها هس��تند.صادق 
خان شهردار لندن دستور داده تا همه مجسمه ها و 
اسامی خیابان های پایتخت انگلیس بازنگری شود. 
وی خواس��تار برچیده شدن تندیس های مربوط به 
برده داران شده و گفته که لندن باید با واقعیت تلخ 

تاریخ برده داری خود روبرو شود. 

دغل کاری سیاسی با اسم 
رمز »هوآوی«

اع��الم  چی��ن  خارج��ه  وزارت 
کرد، س��خنان رئیس جمهور 
آمری��کا درباره نق��ش او در 
اعمال  ب��رای  انگلیس  اقناع 
»هوآوی«  علی��ه  ممنوعیت 
»دغ��ل کاری  نش��ان دهنده 

سیاسی« است.
اس��تقبال رئیس جمهور آمریکا از اق��دام ضد چینی 
انگلیس در ممنوع کردن حضور ش��رکت »هوآوی« 
در پروژه های زیرس��اخت  نس��ل پنجم شبکه تلفن 
همراه، واکنش تن��د وزارت خارجه چین را به دنبال 
داشت.»هوا چوانیینگ« سخنگوی وزارت خارجه چین 
در واکنش زودهنگام مقام های این کشور به سخنان 
ضد چین��ی رئیس جمهور آمریکا درب��اره ممنوعیت 
اعمالی انگلیس برای مش��ارکت هوآوی در پروژه های 
زیرساخت شبکه نس��ل پنجم تلفن همراه، اظهارات 
دونالد ترامپ را »دغل کاری سیاس��ی« توصیف کرد.

رئیس جمهور آمری��کا اعالم کرد ک��ه اقدام انگلیس 
در ممنوع کردن حضور ش��رکت »هوآوی« چین در 
پروژه های زیرس��اخت نسل پنجم شبکه تلفن همراه 
کار ش��خص او و دولتش بوده است.»دونالد ترامپ« 
رئیس جمه��ور آمریکا اع��الم کرد ک��ه در رایزنی با 
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس او و دولتش را به 
ممنوع کردن مشارکت شرکت هوآوی در پروژه های 
زیرس��اخت نس��ل پنجم تلفن همراه قانع کرد. وزیر 
بهداش��ت انگلیس با رد ادعای رئیس جمهور آمریکا 
درخص��وص تصمیم انگلیس در کنار گذاش��تن یک 
شرکت تکنولوژی چینی گفت این تصمیم بر اساس 
ارزیابی های فنی در انگلیس گرفته ش��ده است.»مت 
هنکاک« وزیر بهداشت انگلیس ادعای رئیس جمهور 
آمریکا درخصوص علت انصراف لندن از عقد قرارداد با 

شرکت چینی »هوآوی« را تکذیب کرد.


