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روسیه دکترین شوروی در کوبا را زنده میکند

«والدیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه با
همتای کوبایی خود در مسکو دیدار کرد ؛ جایی
که این دو از بنای یادبود «فیدل کاسترو» رهبر
انقالبی کوبا رونمایی کردند و «دوستی سنتی»
بین کشورهای تحریمشده خود را ستودند.
به گــزارش تایمز ،پوتین پــس از رونمایی
از مجســمه فیدل کاســترو که او را «رفیق»
خطاب کرد ،گفت« :اتحاد جماهیر شــوروی
و روسیه همیشــه از مردم کوبا در مبارزاتشان
برای استقالل و خودمختاری حمایت کردهاند
و همچنان از آنها حمایت میکنند».
«میگوئل دیــاز کانل» رئیسجمهوری کوبا
هم گفت« :روســیه همیشه میتواند روی کوبا
حســاب کند »،و یکی از دالیل این پیوند قوی
این است که مسکو دشمن دشمن کوباست .او
گفت :روسیه و کوبا هر دو مشمول تحریمهایی

بازگشت فیدل به مسکو

هســتند که از یک دشــمن ،یعنی امپراتوری
یانکیها سرچشمه میگیرد.
والدیمیــر پوتین ،در این مراســم به ذکر
خاطــرات خــود از رهبر انقــاب کوبا ،فیدل
کاســترو که بارهــا با وی مالقات کــرده بود،
پرداخت و گفت که او همواره تحت تأثیر تفکر
عمیق کاســترو در شرایط حساس جهانی قرار
داشته اســت .پوتین گفت :خاطرات من هنوز
از اولیــن دیدارم با او در دفترش و اینکه چقدر
تحت تاثیرش قرار گرفتم تازه اســت .این یک
قرار مالقات معمولی بود .با هم ناهار خوردیم و
در مورد امور جاری جهان و آنچه در سرتاســر
جهان اتفاق میافتد ،در برخی موارد بسیار دور
از کوبا صحبت کردیم .من از آگاهی کامل او از
جزئیات بسیار شگفت زده شدم.
وی افزود :کاسترو میدانست و میتوانست

همــه چیزهایی را که در جهــان رخ میداد را
تجزیــه و تحلیل کند .برگزاری این جلســات
برای من بســیار جالب و مفیــد بود .من هنوز
کوچکترین جزئیات برخوردهای شخصی را به
خاطر دارم .او مردی باهوش بود.
پوتیــن رابطه خوب کنونی بین مســکو و
هاوانا را به آنچه که به عنوان «دوستی سنتی»
توصیف میکند ،نســبت داد ،که پایههای آن
را رفیق فیدل کاســترو در زمان خود گذاشت.
رهبر روســیه گفت :بر اساس این پایه محکم
دوســتی ،مــا باید البتــه با در نظــر گرفتن
واقعیتهای کنونی ،پیــش برویم و همکاری
خود را تقویت کنیم .خیلی خوشحالم که چنین
فرصتی داریم.
پوتین گفت :امروز بنای یادبودی را برای او
افتتاح کردیم که به نظر من بسیار خوب است.

احتمال لغو قانون بیطرفی سوئیس در جنگ اوکراین
فایننشال تایمز در مطلبی با اشاره به سیاست بیطرفانه
چند کشور اروپایی به ویژه ســوئیس ،جنگ اوکراین را به
لرزهای مهیب در سراسر اروپا تشبیه کرد که میتواند موضع
بیطرف دولت برن را دستخوش تغییر کند.
به گــزارش تارنمای روزنامه فایننشــال تایمز ،با تداوم
بحــران اوکراین به نظر میرســد وضعیت بــی طرفی در
بســیاری از کشــورهای اروپایی تغییر کرده و در این میان
ســوئیس به عنوان یکی از چند کشور بی طرف مجبور به
بررسی مجدد سیاستهای خود میشود.
این روزنامه در مطلبی با عنوان «بحران اوکراین میتواند
آینــده بی طرفی را متحول کند» آورده اســت :ســوئیس
کشوری ثروتمند و بی طرف است که در پناه رشته کوههای

آلپ قرار دارد؛ کشوری که بسیاری از آلمانیها آرزوی آن را
دارند .اما با آغاز جنگ در اوکراین لرزههای سیاسی مهیبی
سرتاســر اروپا را فراگرفت و بی شک سوئیس نیز از آن بی
نصیب نمانده است.
در این میان روابط دو کشور همسایه آلمان و سوئیس نیز
به خاطر تداوم سیاستهای دولت برن دستخوش تغییرات
شــده است .یک روزنامه محافظه کار آلمانی به تازگی تیتر
نخست خود را «سوئیس به عنوان یک مشکل» قرار داد و به
انتقاد از موضع این کشور در قبال جنگ اوکراین پرداخت.
«کریســتین المبرشــت» وزیر دفاع آلمان نیــز نامههای
خشــمگینانهای بر سر ارســال مهمات بیشتربه کییف به
همتای خود در برن (پایتخت سوئیس) فرستاده است.

نمیدانم شما آن را دوســت داشتید یا نه ،اما
به نظر من نمیشود آن را دوست نداشت .این
یک ادای احترام به یاد کاسترو و یک اثر هنری
واقعی است .پویا و در حال حرکت است ،به جلو
نگاه میکند .تصویری کامل از یک مبارز واقعی.
رئیس دولت روســیه فیدل کاسترو را یک
سیاستمدار برجســته و بنیانگذار دولت مدرن
کوبا توصیف کــرد .وی یادآور شــد که تمام
زندگی او وقف «مبارزه ایثارگرانه برای پیروزی
ایدههای خیر ،صلح و عدالت ،برای آزادی مردم
تحت ســتم ،برای زندگی بــا عزت برای مردم
عادی و برابری اجتماعی شد .پوتین افزود که
فیدل کاسترو به درستی یکی از مشهورترین و
کاریزماتیکترین رهبران قرن بیستم به حساب
میآید که «یک شــخصیت واقعاً افســانهای»
است.

دیاز کانــل گفت« :من فکــر میکنم این
نشــان دهنده شــخصیت فیــدل در مبارزه
اســت ،همانطور که ما امروز خود را در مبارزه
میبینیم».
دیاز کانل به نوبه خود از جاودانه شدن رهبر
تاریخی کوبا با چنین اثر عظیمی ابراز قدردانی
کرد که بــه نظر او نمونهای از این اســت که
چگونه این انسان بزرگ مردمانی را که با وجود
فاصله جغرافیایی و فرهنگی بیش از  ۶۰سال با
یکدیگر برادر بودهاند ،متحد کرد.
رئیسجمهور کوبا با ادای احترام به روسیه
و مجسمهسازان برای ابتکار ساخت بنای یادبود
فیدل کاســترو ،خاطرنشان کرد که شخصیت
رهبر انقالب کوبا با دوستی مردم و دولتهای
دو کشور پیوند تنگاتنگی دارد.
رئیسجمهور روسیه گفت که مسکو و هاوانا
به تقویت اتحاد خود و دفاع از آزادی ،برابری و
عدالت ادامه خواهند داد .دوستی بین دو کشور
میراث مشــترک است .ما به طور مشترک به
تقویت اتحادیه خود و دفاع از ارزش های بزرگ
آزادی ،برابری و عدالت ادامه خواهیم داد.
دیــاز کانل خاطرنشــان کرد که کاســترو
همیشــه روابــط گرمی با رهبران شــوروی و
روســیه داشته اســت ،او گفت که برای نقش
روســیه در سیاست جهانی ارزش قائل است و
مجســمه کاسترو را ادای احترام به دوستی دو
کشور خواند.
کار بر روی بنای برنزی سه متری به مدت
شش ماه به طول انجامید و در پایتخت روسیه
انجام شد .کاسترو نشسته بر روی صخرهای به
تصویر کشیده شده است که نقشهای از کوبا بر
روی آن حک شــده است .این بنای یادبود در
میدان مســکو که به افتخار کاسترو نامگذاری
شده است گذاشته شد.
فیدل کاسترو یکی از رهبران جنبش انقالبی
کوبا بود که از ســال  ۱۹۵۹تا  ۲۰۰۸ریاست
شــورای وزیران کوبا را بر عهده داشــت .این
سیاستمدار کوبایی در سال  ۲۰۱۶درگذشت.
ابتکار برپایی بنای یادبود فیدل کاسترو از سوی
وزارت دفاع روسیه انجام شد.
دیاز کانل در ســخنرانی خــود در پارلمان
روسیه با تأیید مستقیم اقدام مسکو برای اعزام
نیروهایش به اوکراین ،همبســتگی خود را با
روسیه نشان داد و گفت :دالیل درگیری کنونی
در ایــن منطقه را باید در سیاســت تهاجمی
آمریکا و گسترش ناتو به سمت مرزهای روسیه
جستجو کرد.

سازمان سیا به دنبال جذب روسهای ناراضی
روزنامه وال اســتریت ژورنال به نقل از یکی از مسئوالن
ارشد سیا نوشــت که این سازمان جاسوسی به دنبال جذب
روسهای ناراضی از میان مقامهای نظامی ،روسای شرکتها
و الیگارشهــای این کشــور اســت .تارنمای ایــن روزنامه
آمریکایی به نقل از ســخنرانی اخیــر «دیوید مارلو» معاون
عملیات ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا ( )CIAنوشــت
که جنگ روســیه و اوکراین فرصت جذب روسهای ناراضی
را برای ســازمانهای اطالعاتی غربی فراهم کرده است .این
مقام بلندپابه اطالعاتی که برای نخستین بار پس از انتصاب
در جمع منتخبی از دانشگاهیان مرکزهایدن دانشگاه جورج
میســون سخنرانی میکرد ،مدعی شد که تهاجم به اوکراین
شکســتی ســنگین برای والدیمیر پوتین رئیس جمهوری

روسیه بوده اســت .ماموران پیشین سیا نیز در گذشته ادعا
کــرده بودند که بســیاری از روسها از تهاجــم به اوکراین
ناراضی بوده و این امر میتواند بســتری مناسب برای جذب
جاســوس از میان مقامهای نظامی و صاحبان کســب و کار
که کشورشان را ترک کرده و الیگارشهایی که شاهد ضربه
تحریمها و آب رفتن ثروت خود هستند ،فراهم سازد .رئیس
سازمان جاسوسی بریتانیا  MI6نیز تابستان امسال گفته بود
که دولتهای اروپایی صدها روس مظنون به جاسوســی را
اخراج کرده اند که این اقدام میتواند به شدت توان جاسوسی
روســیه را تحلیل برد« .ریچارد مور» مدعی شــد :بیش از
چهارصد مامور اطالعاتی روســیه که در پوشش دیپلماتیک
فعالیت میکردند ،اخراج شدهاند.

بگومگوی کییف و بوداپست درباره پرچم «مجارستان بزرگ»
سخنگوی وزارت خارجه اوکراین اعالم کرد:
کییف انتظار دارد نخســت وزیر مجارســتان
برای استفاده از پرچم قدیمی که بخشهایی از
اوکراین را متعلق به مجارستان نشان میدهد،
به طور رسمی عذرخواهی کند.
بــه گزارش گاردیــن« ،اولــگ نیکولنکو»
در صفحه شــخصی خود در شبکه اجتماعی
فیسبوک نوشت :کییف ،سفیر مجارستان در
اوکراین را در پی اقدام غیرقابل قبول«ویکتور
اوربان» نخســت وزیر این کشور احضار خواهد
کرد.
بر این اساس ،ویکتور اوربان ویدیوی تقدیر
از یکــی از بازیکنان تیم ملی مجارســتان را
منتشر کرده که در آن شالی که در حمایت از
تیم ملی برگردن انداخته است ،نقش ه تاریخی

مجارستان پیش از جنگ جهانی اول را نشان
میدهد .در این نقشــه قدیمی بخشهایی از
اوکراین و چند کشــور همسایه نیز متعلق به
خاک مجارستان هستند.
این گزارش میافزاید :اوکراین ،نخست وزیر
مجارستان را برای اعالم یک عذرخواهی رسمی
تحت فشار قرار داده است.
ســخنگوی وزارت خارجه اوکراین در ادامه
با انتقاد از این رفتار نخســت وزیر مجارستان،
افزود :مجارســتان با چنیــن اقدامی به بهبود
روابط میان دو کشور کمکی نخواهد کرد و این
رفتار با قوانین و مقررات اروپا همخوانی ندارد.
او تاکید کرد :ما منتظر عذرخواهی رسمی
از طرف مجارســتان و تکذیــب این تجاوز به
تمامیت ارضی اوکراین هستیم.

بنابر این گزارش ،نقشه «مجارستان بزرگ»
سرزمینی را نشان میدهد که شامل بخشی از
اوکراین و برخی کشــورهای همسایه از جمله
اتریش ،اسلواکی ،رومانی ،کرواسی و صربستان
اســت .در همین رابطــه ،وزارت امور خارجه
رومانی نیز با عصبانیت نســبت به این تصویر
واکنش نشــان داد و اعالم کرد که بخارســت
مراتب عدم پذیرش قاطع چنین رفتاری را به
سفیر مجارستان در رومانی ارائه کرده است.
نخســت وزیر مجارستان روز گذشته بدون
اشاره مستقیم به این تصویر جنجالی در پیامی
در فیسبوک نوشت« :فوتبال سیاست نیست.
تعابیر نامرتبط را وارد فوتبال نکنید .تیم ملی
مجارســتان متعلق به همه مجارهاســت ،در
هر کجا که زندگی میکننــد!» بنا بر گزارش

نقشه جمهوریخواهان برای استیضاح وزیرامنیت داخلی آمریکا
«کویــن مککارتی» که قرار اســت با تشــکیل مجلس
جدید نمایندگان به عنوان رئیس انتخاب شود ،ضمن انتقاد
از عملکــرد وزیر امنیت داخلی در موضــوع مدیریت مرز با
مکزیک و تهدید به استیضاح ،از وی ،خواست از سمت خود
کنارهگیری کند.
به گزارش رویترز ،رهبر جمهوری خواه مجلس نمایندگان
آمریکا از «الخاندرو مایورکاس» وزیر امنیت داخلی خواست
تا به دلیل عملکرد مدیریت مرز جنوبی آمریکا با مکزیک از
مقام خود کناره گیری کند و هشدار داد که اکثریت مجلس
نمایندگان با اکثریت جمهوری خواهــان تحقیقاتی را آغاز
خواهند کرد که میتواند به استیضاح وزیر منجر شود.
مک کارتی که قرار اســت در زمان تشکیل کنگره جدید
در مــاه ژانویه به عنوان رئیس مجلــس نمایندگان انتخاب
شود ،گفت که جمهوری خواهان از همه قدرت خود استفاده
میکننــد تا «جو بایدن» رئیس جمهوری را به دلیل امنیت
مرزها پاسخگو کنند.

مک کارتی که این اظهارات را در یک ســخنرانی در شهر
«ال پاســو» ایالت تگزاس بر زبان مــیآورد ،گفت :اگر وزیر
استعفا ندهد ،جمهوریخواهان مجلس نمایندگان تحقیقات
برای شروع روند استیضاح را آغاز خواهند کرد.
مک کارتی که هنگام تهدید به استیضاح «مایورکاس» در
کنار نمایندگان جمهوریخواه اهل تگزاس ایستاده بود ،گفت
که با روسای کمیتههای تحقیقاتی مربوطه صحبت کرده و از
«جیم جردن» در کمیته قضایی و «جیمز کومر» در کمیته
نظارت حمایت الزم را کسب کرده است.
مک کارتی گفت که ما انتظــار داریم مایورکاس تا زمان
تشکیل کنگره جدید یعنی  ۳ژانویه ( ۱۳دی) استعفا دهد.
جمهوریخواهــان مجلس نمایندگان کــه در انتخابات
میــان دوره ای مــاه نوامبــر اکثریت را بدســت آورده اند،
امنیــت مرزهــا را از اولویتهــای اصلی خود قــرار داد ه و
مایورکاس را به دلیل مدیریت نادرست مرزهای جنوبی مورد
انتقاد شدید قرار دادهاند.

دیوان عالی بریتانیا روز چهارشــنبه با صدور
حکمی به درخواست دولت محلی اسکاتلند برای
برگزاری همهپرسی مجدد استقالل این منطقه
بدون مجوز دولت مرکزی رای منفی داد .لرد رید

وعده تظاهرات بزرگ هواداران عمرانخان

روزنامه «داون» مینویسد که سناتور «فیصل جاوید خان» از حزب تحریک
انصاف پاکستان در حساب کاربری توئیتر خود نوشت رهبر حزب تحریک انصاف
پاکســتان ،عمران خان ،نخست وزیر برکنار شده این کشور قرار است بزرگترین
اعتراض مسالمت آمیز در تاریخ این کشور را روز  ۲۶نوامبر ( ۵آذر) در راولپندی
رهبری کند .وی در ادامه نوشت مطالبه مردم انتخابات زودرس است تا کشور را
از مشــکالت کنونی که با آن مواجه است نجات دهد .این موضوع کشور و مردم
تهیدست است.
از ســوی دیگر «اسد عمر» از اعضای ارشد این حزب به مردم شهر راولپندی
برای تظاهرات اعالم آماده باش داده اســت« .فواد چودری» از دیگر اعضای این
حزب نیز مدعی شــد تقریبــا  ۳۰تا  ۴۰هزار نفر در تاریــخ  ۲۵نوامبر یک روز
پیش از این تظاهرات به راولپندی خواهند رســید .یکی از وزرای پیشــین نیز
در گفتوگویی با رســانه الهور گفت پاکستان برای نخستین بار در تاریخ شاهد
تظاهرات میلیونی در راولپندی خواهد بود .به نظر می رسد قرار است  ۲۶نوامبر
درباره انتصاب فرمانده جدید ارتش پاکســتان از سوی دولت این کشور تصمیم
گیری شود که موضوع بســیار مهمی در عرصه سیاسی پاکستان محسوب می
شود .تالش عمران خان برای تاثیرگذاری بر روی این انتصاب است.
رویداد

 3انفجار در قدس اشغالی

منابع خبری از وقوع ســه انفجار از جمله یکی در ورودی شهر قدس اشغالی و
زخمی شدن چندین شهرکنشین صهیونیست خبر دادند .به گزارش ایسنا ،شبکه
الجزیره دیروز (چهارشنبه) به نقل از رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد که
س در ورودی قدس اشغالی دستکم
در پی انفجار یک بمب در یک ایســتگاه اتوبو 
 ۱۲شهرکنشــین مجروح شدند .شــواهد حاکی از آن است که این بمب در یک
کیف جایگذاری شده بود.
رســانههای همچنین حال دو تن از مجروحان را وخیم اعالم کردهاند و ظاهرا
یکی از آنها کشته شده است.
اسکای نیوز عربی نیز در این باره اعالم کرد که پلیس رژیم صهیونیستی برای
تحقیقات و یافتن عامالن این انفجار ورودیهای قدس را بســته است .تلویزیون
اسرائیل نیز از وقوع دو انفجار دیگر در شهرک «راموت» در قدس غربی خبر داد
که دســتکم  ۶زخمی برجای گذاشته اســت .منابع خبری اعالم کردند که درپی
انفجارهای صبح دیروز جلسهای میان رؤسای نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی و
در رأس آنها بنی گانتس ،وزیر جنگ و رئیس شاباک برگزار شده است.
استراتژیک

تاکید بلینکن بر بازنگری روابط آمریکا و عربستان

وزیر امور خارجه آمریکا گفت ،با وجود اینکه دولت بایدن به شــخص ولیعهد
ســعودی بابت تحت پیگرد قرار گرفتن در مورد قتل جمال خاشقجی مصونیت
داده ،روابط آمریکا با عربســتان همچنان در دســت بررســی است .به گزارش
خبرگزاری رویترز« ،جمال خاشقجی» روزنامهنگار سعودی که در ایاالت متحده
زندگی میکرد ،در سال  ۲۰۱۸توسط ماموران سعودی در کنسولگری عربستان
در استانبول در عملیاتی کشــته و تکهتکه شد؛ عملیاتی که به اعتقاد نهادهای
اطالعاتی ایاالت متحده به دستور محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان انجام شد.
این شاهزاده سعودی صدور دستور این قتل که روابط بین دو کشور را تحت تأثیر
قرار داده ،رد کرده است .نامزد خاشقجی از بن سلمان در ایاالت متحده شکایت
کرده است ،اما به تازگی وکالی وزارت دادگستری آمریکا در حکمی به این نتیجه
رسیدند که بن سلمان به دلیل اینکه ماه سپتامبر به عنوان نخستوزیر در دولت
عربستان انتخاب شد ،مصونیت دارد .آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا سهشنبه
با اشاره به این پرونده گفت :نظری که ما ارائه کردیم به هیچ وجه حاکی از ماهیت
پرونده یا وضعیت روابط دوجانبه نیست.
او در یک کنفرانس خبری در قطر پس از گفتوگوی راهبردی ساالنه ایاالت
متحده و قطر به خبرنگاران گفت :بررسی ما از این رابطه ادامه دارد .همچنین هیچ
برنامهای برای سفر شاهزاده بن سلمان به ایاالت متحده وجود ندارد .حکم دولت
بایدن در مورد ولیعهد ســعودی ،در زمانی صادر شد که تنشها بین واشنگتن و
ریاض بر سر عرضه انرژی افزایش یافته است .این تحوالت به دنبال تصمیم گروه
نفتی اوپک پالس برای کاهش تولید نفت بهرغم مخالفت آمریکا رخ داد .بلینکن
گفت که نظر حقوقی مبنی بر اینکه بن سلمان مستحق مصونیت است مبتنی بر
«اقدام عرفی» است که در «صدها مورد» رعایت شده است .او افزود :در هر مورد،
ما صرفا تابع قانون بودهایم .و این کاری است که ما انجام دادیم.

حمله لفظی خواهر «اون» به آمریکا

گاردین ،اوربان پیش از این نیز بارها با اشــاره
به قلمرو مجارستان پیش از جنگ جهانی اول،
باعث بروز اختالف با کشورهای همسایه شده
است .گفتنی اســت که پس از تصویب قانونی
اوکراین در سال  ۲۰۱۷که استفاده از زبانهای

اقلیت در مدارس را محدود میکند ،دو کشور
در سالهای اخیر بارها بر سر مساله محدودیت
مجارهای ســاکن در اوکراین برای استفاده از
زبان مادری خود ،بــه ویژه در آموزش ،درگیر
اختالفها بودهاند.

روزنامه آمریکایی «پولیتیکو» نوشــت ،ایاالت متحده و
روسیه نمیتوانند از نفوذ جدید ترکیه به سوریه جلوگیری
کنند ،چرا که آنکارا در تالش اســت عملیات نظامی را آغاز
کند که تهدیدی برای کشــتن هرچه بیشتر نظامیان کرد
متحد با واشنگتن محسوب میشــود .این روزنامه نوشت،
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه متعهد شــد به
زودی یک حمله زمینی علیه نیروهای کرد در شمال سوریه
انجام دهد و مدعی شــد ،این نیروها مسئول حمله مرگبار
تروریستی هستند که چند روز پیش در استانبول روی داد و
در اثر آن شش تن کشته شدند .اردوغان با اشاره به حمالت
هوایی مرگبار اخیر ترکیه به سوریه گفت :ما چند روزی است
که با جنگندهها ،توپخانهها و تفنگهای خود با تروریستها
میجنگیم .همه آنها را در اسرع وقت با تانکها و سربازانمان
ریشه کن خواهیم کرد .پولیتیکو به نقل از تحلیلگران نوشت:
حمله استانبول به اردوغان بهانهای برای رفتن به عمق شمال
سوریه داد ،کاری که او همیشه میخواست انجام دهد .اخیرا

انفجاری در خیابان استقالل استانبول رخ داد که طبق اعالم
مقامات آنکارا شش کشته و  ۸۱مجروح بر جای گذاشت .در
این خصوصهاوارد آیزنستات ،تحلیلگر مؤسسه خاورمیانه
گفت ،ترکیه در مورد حمله کنونی به ســوریه بسیار جدی
است .چنین پیش بینیهایی با «فرضیات قدیمی ترکیه» در
مورد منافع امنیتی این کشور و نیاز اردوغان برای قوی جلوه
دادن خود پیش از انتخابات برنامه ریزی شده در ژوئن آینده
مطابقت دارد .وی افزود ،در شــرایط فعلی ،روسیه یا آمریکا
ممکن اســت بتوانند محدودیتهایی را بر عملیات ترکیه
اعمال کنند ،اما نمیتوانند آن را به طور کامل متوقف کنند.
پولتیکو تاکید میکند که هر یک از این دو کشور دالیل
خاص خود را برای نگرانی از حمله زمینی ترکیه به سوریه
دارند؛ در مورد روســیه باید گفت این کشــور از بشار اسد،
رئیس جمهور ســوریه حمایت میکند ،در حالی که ترکیه
از گروههای مسلح و تندروهایی که به دنبال سرنگونی نظام
سوریه هستند ،حمایت میکند.

مخالفت دادگاه بریتانیا با برگزاری مجدد همهپرسی استقالل اسکاتلند

قاضی پرونده دیروز(چهارشــنبه) اعالم کرد که
دولت ادینبرو برای برگزاری همهپرســی مجدد
که نتیجــه آن بر قلمرو بریتانیا تاثیر میگذارد،
به مجوز دولــت مرکزی نیاز دارد .نخســتین

ویژه

پولیتیک

بهرهبرداری اردوغان از ماجرای انفجار استانبول

همهپرسی استقالل اسکاتلند روز  ۱۸سپتامبر
۲۰۱۴میالدی ( ۲۷شهریور  )۱۳۹۳برگزار شد
که در جریان آن  ۵۵درصد از رأیدهندگان به
ماندن در بریتانیــا و  ۴۵درصد به جدایی رأی
دادند .اما نیکال اســترجن ســروزیر اسکاتلند و
حامیان برگزاری همهپرسی در مورد حق تعیین
سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رای بریتانیایها
به خروج از اتحادیه اروپا ،اوضاع را تغییر داده و
این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی
بماند .استرجن قصد دارد تا در  ۱۹اکتبر ۲۰۲۳
( ۲۷مهر  )۱۴۰۲همهپرسی جدایی این منطقه
را تکرار کند .او پیشــتر گفته بــود که تحقق
اســتقالل این منطقه « آسان نخواهد بود اما به
ما این فرصت را میدهد تا مسیر خود را ترسیم
کنیم ،کشوری ثروتمندتر ،ســبزتر ،عادالنهتر
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بســازیم ،بیرون نگر و بینالمللیگرا باشیم و از
بهترینها بیاموزیم».
اســترجن با بیان اینکه اکنون زمان تصمیم
گیری و بحث درباره آینده اسکاتلند فرا رسیده
است ،دولت بریتانیا را متهم کرد که حق تعیین
سرنوشــت در این منطقه را ضایع کرده است؛
اما او اجازه نخواهد داد که دموکراسی اسکاتلند
«زندانی» دولت مرکزی باشد .سروزیر اسکاتلند
با ارسال نامهای ،از دولت بریتانیا خواسته بود که
با انتقال اختیاراتی که اجازه برگزاری همه پرسی
را به پارلمان محلی (هالیرود) میدهد موافقت
کند .اما مقام های دولت مرکزی (لندن) تاکید
دارند که نتیجه این همهپرســی برای پذیرش
یک نسل کفایت میکند .نخست وزیر پیشین
بریتانیــا در ادامه نامه به اســترجن ادعا کرد:

اولویتهای مشترک دو طرف ،باید پاسخگویی
مؤثر به چالشهای ناشی از افزایش هزینههای
زندگی ،حمایت از سازمان ملی بهداشت در روند
خروج از همهگیری کرونا و پاسخگویی به تجاوز
روسیه در اوکراین باشد .استرجن در همین حال
گفته بود که اگر قادر به برگزاری همهپرســی
مجدد نباشد ،انتخابات عمومی بعدی را بهمنزله
یک «همهپرسی واقعی» تلقی خواهد کرد .این
بدین معناست که اگر حزب جدایی طلب او در
انتخابات پارلمانی پیروز شــود ،مسیر خروج از
بریتانیا را کلید خواهد زد .جدیدترین تحقیقات
و بررســیهای صورت گرفته نشان میدهد که
درصد بیشتری از مردم اســکاتلند به عملکرد
دولت جانســون در دوره پسابرگزیت معترض و
خواستار جدایی از این منطقه هستند.

خواهر رهبر کره شــمالی «استانداردهای دوگانه» شــورای امنیت سازمان
ملل در قبال پرتاب اخیر موشــک بالستیک کشورش را محکوم کرد .به گزارش
یونهاپ« ،کیم یو جونگ» خواهر «کیم جونگ اون» ،رهبر کره شمالی ،نشست
شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پرتاب اخیر موشک بالستیک قاره پیمای
پیونگ یانگ ( )ICBMرا به باد انتقاد گرفت و شــورای امنیت را به استفاده از
«استانداردهای دوگانه» متهم کرد.
در نشست شورای امنیت،آمریکا و  ۱۳کشور دیگر بیانیه مشترکی ارائه کردند
که در آن خواستار اقدام تنبیهی از سوی شورا شدند و از پیونگ یانگ خواستند
«برنامههای تسلیحاتی غیرقانونی خود را به شیوهای کامل ،قابل راستی آزمایی و
برگشت ناپذیر کنار بگذارد ».کیم این اقدام را «نفرت انگیز» خواند و این تالش را
به عنوان یک حمله ناعادالنه به کشورش رد کرد .او گفت :مسخره این بود که پس
از پایان نشست علنی شورای امنیت ،ایاالت متحده آمریکا نمیتوانست ناراحتی
خود را پنهان کند ،به دلیل نرســیدن به هــدف ناپاک خود به همراه یک گروه
متجاوز از جمله بریتانیا ،فرانسه ،استرالیا ،ژاپن و کره جنوبی «بیانیه به اصطالح
مشترکی» منتشر کردند که حتی شنیدن آن مشمئزکننده است.
کیم یو جونگ افزود« :با این صحنه نمیتوانم آمریکا را با ســگی که در حال
پارس کردن اســت ،مقایسه نکنم ».او جلسه شــورای امنیت سازمان ملل را به
دلیل برخورد «ناعادالنه» با «حق دفاع از خود» کره شمالی مورد انتقاد قرار داد
و اســتدالل کرد که انتقاد از پرتاب موشکهای کره شمالی در حالی که چشم
خود را به روی تمرینات نظامی خطرناک کره جنوبی و ایاالت متحده و افزایش
حریصانه تسلیحات میبندید« ،استاندارد دوگانه» است.
او همچنین از آنچه که «تحریکهای سیاسی شدید برای سوق دادن وضعیت
شبه جزیره کره به مرحله جدیدی از بحران» و «نقض خشونتآمیز خودمختاری
کره شمالی» نامید ،انتقاد کرد و گفت :ما هرگز کسی  -هر که باشد  -را تحمل
نخواهیم کرد که بر سر اســتفاده از حق ما [برای] حفاظت از امنیت کشورمان
با ما نزاع کند و در نهایت به شــیوهای قاطعانه و سخت پاسخ خواهیم داد .کیم
همچنین به ایاالت متحده هشدار داد .هر چه واشنگتن بیشتر به «فعالیتهای
خصمانه» خود ادامه دهد و تالش کند کره شــمالی را خلع سالح کند ،با بحران
امنیتی حتی «مرگبارتر» مواجه خواهد شد.
اکونومیک

گمانهزنی درباره تبعات اعتصاب راهآهن آمریکا

اعتصاب گسترده احتمالی در بخش راه آهن آمریکا ،تاثیرات مخرب از جمله
خسارت روزانه  ۲میلیارد دالری برای اقتصاد این کشور در پی خواهد داشت.
روزنامه گاردین با پرداختن به زوایای اعتصاب گســترده احتمالی در آمریکا
تاثیرات آن را به صورت جامع در قسمتهای مختلف از جمله صنایع کلیدی
بررسی کرد .براساس این گزارش ،مخالفت بزرگترین اتحادیه صنفی کارکنان
بخش خدمات حمل و نقل ریلی و هوایی با طرح پیشنهاد شده از سوی دولت
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ،احتمال اعتصاب گسترده در بخش راه آهن
را افزایش داده اســت .کارمندان راه آهن آمریکا خواهان افزایش حقوق خود
پس از گذراندن دو ســال فشرده در دوران بیماری کرونا و همچنین افزایش
هزینه ها و تورم در این کشــور هستند .گزارش دیگری از یک گروه تجارت
صنعت شیمیایی تخمین میزند که اگر اعتصابی به مدت یک ماه شکل بگیرد
حدود  ۷۰۰هزار شغل از دست میرود درحالیکه تولیدکنندههای وابسته به
راهآهنها تعطیل میشــوند ،قیمتها افزایش پیدا میکنند و میتواند منجر
به رکود اقتصادی شود .براساس گزارش گاردین ،پاالیشگاهها و کارخانههای
شیمیایی اولین تجارتهایی هســتند که تحت تاثیر قرار میگیرند زیرا راه
آهن ها انتقال مواد شــیمیایی خطرنــاک را حدود یک هفته پیش از مهلت
تعیین شــده برای شــروع اعتصاب متوقف خواهند کرد .به گفته یک مقام
مسئول آمریکایی در انجمن برندهای تجاری ،حدود یک هفته برای مشتریان
زمان میبرد تا متوجه کمبود در برخی از مواد غذایی شوند .حدود  ۳۰درصد
از غذاهای بسته بندی شده در آمریکا از طریق مسیر ریلی جابه جا میشوند.

