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جانسون تهدید کرد
 تعلیق پرداخت 50 میلیارد دالر 

بدهی بریتانیا به اتحادیه 
خدیجه عالمه زاده

بریــس جانســون کاندیــدای بالقــوه 
نخست وزیری جانشــینی ترزا می در بریتانیا 
اعالم کرد که اگر اتحادیه اروپا شــرایط بهتری 
را برای خــروج بریتانیا فراهــم نکند پرداخت 
39میلیارد پونــد برابر 50 میلیــارد دالر را که 
پیش تر به عنوان بدهی بریتانیا به اتحادیه توافق 

شده بود، به تعویق می اندازد.
به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا دائماً تکرار 
کرده اســت که مذاکرات برای شــرایط توافق 
برگزیت را دوباره آغاز نخواهد کرد؛ مذاکراتی که 
سال گذشته با ترزا می در آن به توافق رسیدند. 
این توافق سه بار از سوی قانونگذاران بریتانیا رد 
شد و می را بر آن داشت تا ماه پیش به دنبال این 

سه بار رد شدن، استعفای خود را تقدیم کند.
ترزا می به طور رسمی جمعه گذشته )هفدهم 
خرداد ماه( از رهبری حزب محافظه کار بریتانیا، 
حزب حاکم کنونی بریتانیا، استعفا داد. جانسون 
وزیر خارجه پیشینه کابینه می یکی از اعضای 
عادی حــزب محافظه کار اســت. حزبی که در 
هفته های آتی قرار است تصمیم بگیرد که کدام 
یک از دو کاندیدای نهایی به عنوان رهبر حزب 

انتخاب شوند.
جانسون در مصاحبه با روزنامه ساندی تایمز 
انگلیس گفــت که من همیشــه فکر می کردم 
اینکه ما موافقت کردیم که چکی را برای توافق 
نهایــی امضا کنیــم، انجام ایــن کار غیرعادی 
است. در رســیدن به یک توافق خوب، پول یک 

تسهیل کننده و حالل مشکالت است.
بریتانیا قرار اســت در تاریخ 31 اکتبر )نهم 
آبان ماه( سال جاری از اتحادیه اروپا خارج شود 
اگر مجلس انگلیس طرح توافق را تصویب نکند 
و دولت از اتحادیه اروپا بــرای یک تعویق دیگر 
درخواستی نداشته باشــد، احتمال این خطر 
وجود دارد که به موجب خــروج بدون توافق، 
اختالالت گســترده اقتصادی در این کشور به 

وجود بیاید.
هزینــه 39 میلیــارد پونــدی در نتیجــه 
بدهی هــای بریتانیا به اتحادیه اروپا اســت که 
به موجب آن قرار اســت بر اســاس توافقی که 
 از ســوی می انجام شــده در طول چند ســال 

پرداخت شود.

جانسون همچنین گفت ترتیب های مرزی با 
ایرلند صرفا باید بر اساس یک توافق بلند مدت 
تنظیم شود. عدم التزام با ایستگاه های مرزی در 
واقع جلوگیری از ایســتگاهایی است که عبور و 
مرور را در مرزها کنترل  می کند. اما نمایندگان 
محافظــه کار می ترســند که چنیــن اقدامی 
راهکاری برای دور زدن قوانین بریتانیا و ارتباط 

بعد از برگزیت با اتحادیه باشد.
اتحادیه اروپا گفته اســت که باز گذاشــتن 
مرزها بیــن ایرلند و ایرلند شــمالی را تضمین 
می کند، چرا که به عنوان بخشی از توافق انتقال 

ضروری هستند.
یکی از رقبای جاســون نیز با نام مایکل گو، 
وزیر محیط زیست، گفته است که مالیات ارزش 
افزوده روی بیشتر کاال و خدمات اعمال شده را 
حذف می کند و به جای آن یــک مالیات کمتر 
همچون آمریکا به عنوان مالیات فروش، اعمال 

می کند.
گو در مصاحبه با روزنامه ســاندی تلگراف 
گفت که او از فرصت زندگی بیرون اتحادیه برای 
جایگزین کــردن مالیات ارزش افــزوده با یک 
مالیات کمتر و ســاده تر با عنوان مالیات فروش 
استفاده می کند تا ســاختار مالیات تجارت را 
در بین کشــورهای گــروه 20 رقابتی تر کند و 
مالیات های جانبی را برای خانواده های ضعیف 

به حداقل برساند.
مالیــات ارزش افزوده یکــی از اصلی ترین 
مالیات های دولت بریتانیا است که دولت انتظار 
دارد در ســال جاری حــدود 37 میلیارد پوند 

درآمد از این محل داشته باشد.
سجاد جاوید شــهردار کنونی لندن و یکی 
دیگر از رقبای جانسون گفته است که او تمایل 
دارد به ایرلند صدها میلیون پوند پرداخت کند 
تا هزینه های تنظیم مجدد مرز با ایرلند را تامین 

کند و در نهایت توافق برگزیت اجرایی شود.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

ران  گروهــی از سیاســتمدا
آمریکایی با بیــان اینکه گروه های 
مســلح در لیبی با سوءاســتفاده از 
ابهام موضع کاخ ســفید مشارکت 
خود در تقابل های مسلحانه را توجیه 
می کننــد، از دولــت دونالد ترامپ 
خواسته اند که سیاســت خود را در 
ارتباط با این کشور آفریقای شمالی 

تبیین کند.
خبرگزاری الجزیره نوشت، روز 
جمعه )هفدهم خرداد ماه( هشــت 
عضو مجلس نمایندگان آمریکا در 
نامه ای به مایک پمپئــو، وزیر امور 
خارجه این کشــور به کاخ ســفید 
هشدار دادند که به صراحت، تجاوز 
نظامی خلیفه حفتر برای تســخیر 
طرابلــس، پایتخت لیبی و ســاقط 
کــردن دولتی که از ســوی جامعه 
بین الملل به رسمیت شناخته شده 

را محکوم کند.

حفتر، کســی که متحد رقبای 
دولت کنونی در شــرق این کشور 
به  شمار می رود و از سوی متحدان 
ایاالت متحده از جمله امارات متحده 
عربی و مصــر حمایت می شــود، 
حمالت خــود را در تاریــخ چهارم 
آوریل )پانزدهم فروردیــن ماه( با 
شعار پاکسازی پایتخت از گروه های 

تروریستی، آغاز کرد.
ایاالت متحــده در ابتــدا ضمن 
مخالفت بــا تجــاوزات حفتر طی 
بیانیه ای از ســوی پمپئو، خواستار 

تعلیق سریع حمالت وی شد.
اما در ماه آوریل، کاخ سفید بیانیه 
دیگری منتشر کرد که بیان داشت 
ترامپ و حفتــر روز پانزدهم آوریل 
)26 فروردین مــاه( طی یک تماس 
تلفنی با یکدیگــر مذاکره کرده اند. 
بر اســاس بیانیه منتشــر شده، در 
این تماس ترامــپ نقش مهم حفتر 
در مبارزه با تروریسم و ایمن سازی 

منابع نفتی لیبی را پذیرفته بود.
نمایندگان کمیته روابط خارجی 
مجلس نمایندگان آمریکا، در نامه 
روز جمعه خود عنــوان کردند که 

برداشت ها از مکالمه ترامپ با حفتر 
منجر به ایجاد ابهــام درباره موضع 

ایاالت متحده شده است.
این گروه فراحزبــی نمایندگان 
شامل شــش نماینده دموکرات و 
دو نماینــده جمهوری خواه گفتند: 
بازیگران مسلح منازعه لیبی حاال از 
این ابهام در سیاست ایاالت متحده 
برای توجیه ادامه منازعه اســتفاده 
می کننــد و چشــم انداز جایــگاه 
سیاسی و ثبات منطقه ای را بیشتر از 

پیش تهدید می کنند.
خال    امنیت

درگیری در نزدیکــی طرابلس 
تاکنون منجر به کشــته شدن 600 
نفر و زخمی شــدن حدود سه هزار 
نفر شده و 80 هزار نفر از مردم را وادار 
به گریختن از خانه خود کرده است. 
در همین حال نیروهــای حفتر به 
حاشیه جنوبی شهر نفوذ کرده اند و 

آنجا متوقف هستند.
سیاستمداران آمریکایی عنوان 
کردند کــه منازعــه طوالنی مدت 
منجر به خال امنیتی مشابه آنچه که 
دولت عراق و شام )داعش( در سال 

2014 در لیبــی، بزرگ ترین مرکز 
قدرت خود خارج از سوریه و عراق، 

ایجاد کرده بود، می شود.
قانون گذاران با اشــاره به شش 
حمله ای که داعش پــس از نزاع بر 
ســر طرابلس مدعی آن شده است، 
گفتند: بهترین راه برای جلوگیری 
از حمــالت بیشــتر تروریســتی، 
دســت یابی به توافــق آتش بس و 

بازگشت به فرایند سیاسی است.
در ادامه این نامه آمده اســت: بر 
همین اســاس ما از شما درخواست 
داریم که به صورت عمومی مشخص 
کنید کــه ایاالت متحــده مخالف 

راهکار نظامی در لیبی است و اینکه 
آمریکا تمامی بازیگرانی که ثبات را 
به خطر می اندازند و یا به خشــونت 

ادامه می دهند، را محکوم می کند.
پاتی کالهیــن، خبرنگار الجزیره 
که از واشــنگتن دی ســی گزارش 
می کرد، گفت که سیاســتمداران 
آمریکایی در تالش برای جلب توجه 

رسانه ها به منازعات لیبی هستند.
وی گفت: این مردان و زنان کنگره 
آمریــکا در تالش هســتند که این 
موضوع پوشــش داده شود، چرا که 
کنگره سازمانی است که می خواهد 
بــه آنچــه در رســانه ها می بیند و 
می خواند، واکنش نشــان دهد و در 
حال حاضر منازعــه در لیبی اصاًل 

پوشش داده نمی شود.
در همین حال یک مقام ارشــد 
در دولت حاکم در طرابلس موسوم 
به دولت وفاق ملــی )GNA(، روز 
جمعه مدعی شد که ایاالت متحده 
در کنــار ما به عنــوان دولت برحق 

لیبی است.
ون  معــا ئتیــگ،  ما حمــد  ا
نخســت وزیر، این اظهــارات را در 
واشنگتن دی سی پس از مذاکره با 
قانون گذاران و مقامــات در وزارت 
امور خارجه آمریــکا بیان کرد. وی 
همچنین گفت که دولت وفاق ملی 
از ایاالت متحده خواســته تا از تأثیر 
خود برای پایان دادن به این حمایت 

متحدان حفتر استفاده کند.
اما بعــد از مذاکــرات مائتیگ با 
اعضای کنگره و وزارت امور خارجه 
در واشــنگتن در روز جمعه، وزارت 
امور خارجه آمریــکا در اظهارنظر 
درباره ایــن مذاکرات بــا احتیاط 
عمل کرد. یــک مقــام آمریکایی 
در مصاحبه با خبرگزاری فرانســه 
ضمن درخواســت برای عدم اعالم 
هویت خود گفته است که واشنگتن 
خواستار بازگشت دولت وفاق ملی 
و خلیفه حفتــر به مذاکــرات و از 

سرگیری راهکار سیاسی است.
خبرگــزاری بلومبرگ و روزنامه 
انگلیسی گاردین در اواخر ماه آوریل 

)اواسط اردیبهشت( در گزارش های 
جداگانه ای عنوان کردند که سیاست 
ایاالت متحده آمریکا پس از مالقات 
ترامــپ و عبدالفتــاح السیســی، 
رئیس جمهــور مصر و نیــز مکالمه 
تلفنی با محمد بن زاید، شــاهزاده 
امارات متحده عربی، تغییر ناگهانی 

داشت.
این گزارش ها عنوان داشــتند 
که رهبران این دو کشــور به ترامپ 
هشــدار دادند که از حفتر حمایت 

کند.
پس از براندازی معمــر قذافی، 
حاکــم بلند مدت لیبی به دســت 
نیروهای ناتو در سال 2011، لیبی 
درگیر با هرج و مــرج دچار ویرانی 

شده است.
بمباران الزاویه از سوی حفتر

بامــداد روز یکشــنبه )نوزدهم 
خرداد مــاه( هواپیماهــای نظامی 
خلیفه حفتر شــهر الزاویه واقع در 
غرب پایتخت را هــدف قرار دادند، 
اما تلفاتی از این بمباران ها گزارش 

نشد.
در همین حال غســان سالمه، 
فرســتاده ســازمان ملل در لیبی 
خواستار آتش بس انسانی و حمایت 
بیشتر از آوارگان داخلی در طرابلس 

لیبی شد.
رگان بــا مشــکل  وا یــن آ ا
تصمیــم وزارت آمــوزش لیبــی 
برای از ســرگیری دوره آموزشــی 
از روز یکشــنبه مواجه هســتند، 
چراکــه هــزاران نفــر از آوارگان 
 هم اکنــون در مــدارس زندگی را 

به سر می برند.

سیاستمداران آمریکا خواستار شدند

تبیین موضع کاخ سفید در ارتباط با لیبی 

گزارش

وبگاه خبری المیادین در یادداشتی به قلم 
نورالدین اسکندر با عنوان »آیا بازداشت جرج 
نادر تحولی اساسی در روابط آمریکا و امارات 
ایجاد می کند؟«، نوشت: مخالفان ترامپ به 
دنباله روی وی از سیاست های منفعت طلبانه 
امارات و عربستان در منطقه اعتراض دارند 
و نمی خواهند نظامیــان آمریکایی با طناب 

پوسیده آنها به چاه جنگ کشیده شود.
به گزارش فارس در مقدمه این یادداشت 
آمده است: این مســئله ای عادی نیست که 
نانسی پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریــکا می گوید ترجیــح می دهد به جای 
اینکه شــاهد اســتیضاح و برکناری دونالد 
ترامپ باشــد او را در زندان ببینــد. این  هم 
غیرمنتظره نیست که افتضاح دیگری برای 
دولت ترامپ رخ دهد که بار دردسرهای او را 
سنگین تر می کند، وقتی که جرج نادر، تاجر 
لبنانی تبار آمریکایــی در فرودگاه نیویورک 

بازداشت می شود.
جرج عــارف نــادر شــهروند آمریکایی 
لبنانی تبار که یکی از شاهدان اصلی گزارش 
رابرت مولر بازرس ویــژه تحقیقات در باره 
نقش روسیه درانتخابات 2016 آمریکا بود، 
هفته پیــش بدلیل انتشــار تصاویر تعرض 
جنسی به کودکان زیر سن قانونی در فرودگاه 

»جان اف کندی« بازداشت شد.
المیادین افزود: اگــر موقعیت این مرد و 
نقش وی را نه تنها در دارودسته ترامپ بلکه 
در رابطه ای که با محمد بــن زاید آل نهیان، 
ولی عهد امارات دارد بشناســیم می فهمیم 

که نادر دست راست بن زاید و مهندس روابط 
وی با دولت ترامــپ و البی گر منافع وی نزد 

واشنگتن محسوب می شود.
به نوشــته این وبگاه خبــری، ترامپ در 
برخورد با مسائل داخلی آمریکا با دو مشکل 
روبروســت، یکی دموکرات ها که برای دور 
دوم ریاســت جمهوری وی ســنگ اندازی 
می کنند و در واقع آنها به این امر اکتفا نکرده 
و درصدد هســتند او را زندانی کرده و مانع 
پایــان همین دور اول ریاســت جمهوری او 
شوند؛  اما مسئله دوم با کارزار وی در پرونده 
سیاست خارجی مرتبط اســت که برای ما 
در خاورمیانــه بیش ترین اهمیــت را دارد. 
نویســنده تاکید کرد: بحران در سیاســت 
خارجه آمریکا به نقطــه ای خطرناک برای 
ترامپ و آینده سیاســی او رسیده است. این 
مرد در حال حاضر هر پرونده ای را که گشوده 
نتوانسته جمع کند. هیزم به آتش تنش ها با 
ایران انداخت، اما امروز تقــال می کند آن را 

خاموش کند.
المیادین نوشــت: حساســیت پرونده 
و ارتبــاط آن با نقــض یکــی از مهم ترین 
پرونده هــای حقوق بشــر که مــورد توجه 
جوامع غربی است نشان می دهد که موضوع 
بزرگ تر از مسئله مشاوری است که انحرافات 
جنسی دارد  بلکه کار تا جایی پیش می رود 
که ترامپ را به دردســر انداخته و فشارهای 
مردمی و رسمی علیه ترامپ برای برکناری یا 
محاکمه وی افزایش می یابد یا اینکه دستکم 
به تضعیف قدرت وی در انتخابات پاییز 2020 

منجر می شود به گونه ای که  حمایت مردمی 
و حزبی الزم برای ادامه کار در سیاست را از 

دست خواهد داد.
المیادیــن در ادامه این ســوال را مطرح 
کرد که چرا مشــخصا نادر هدف قرار گرفته 
و چرا مشخصا مســئله محمد بن زاید برای 

سرنگونی ترامپ بکار گرفته شده است؟
این وبگاه خبری افزود:  پاسخ این پرسش 
را می توان در جزئیات نقش نادر در مســائل 
منطقه و نقش کشــورش در آن و در رابطه 
میان ترامپ و روسیه یافت. از نظر ترامپ، بن 
زاید از جایگاه مهمی در خاورمیانه برخوردار 
است. او یکی از ستون های ائتالفی است که 
سال هاست علیه یمن می جنگد و نقش نوک 
پیــکان را در رویارویی با ایــران برای خود 
اختیار کرده  و آتش بیار معرکه میان ایران و 

آمریکا شده است.
المیادین نوشت: به عقیده دموکرات های 
آمریکا هدف گیری امارات منجر به کاهش 
-اگر نگوییم توقف - حمله ترامپ علیه توافق 
هســته ای بین ایران و شــش قدرت جهان 
می شود. بخصوص که احیای توافق هسته ای 
اگر صورت گیرد قطعا رویــای دموکرات ها 
برای رسیدن مجدد به کاخ سفید در انتخابات 

آتی را تقویت می کند.
ایــن وبــگاه خبری با اشــاره بــه اینکه 
دموکرات های آمریکا از نقش محمد بن زاید 
و به همراه او محمد بن سلمان در بهره برداری 
از دولــت ترامپ بــرای اهــداف منطقه ای 
مرتبط با حکومتشان در عربستان و امارات 

و نفوذشــان در خاورمیانه به تنگ آمده اند، 
افزود: این دو کشــور ستون های اصلی طرح 
معامله قرنی هســتند که ترامپ می خواهد 
از طریق آن به مسئله فلســطین به گونه ای 
خاتمه دهد که به نفع اســرائیل و البی های 
یهود در غرب باشد.طبعا این موضوع چیزی 
نیست که دموکرات ها را تحریک کرده باشد، 
بلکه کارهای این دو کشــور موجب ارتقای 
سیاست های ترامپ و معامالت وی می شود 
چیزی که می تواند کارزار انتخاباتی را برای 

دموکرات ها دشوار کند.
المیادین یک تحول اساســی در روابط 
ایاالت متحده و امارات عربی متحده عربی را 
به آرامی در حال شکل گیری خواند و نوشت: 
نظام سیاســی آمریکا که ترامــپ از بیرون 
وارد آن شده اســت با نقش محول به امارات 
و عربستان در منطقه مخالف است و ترجیح 
می دهد بنای توافقاتی پایــدار را بگذارد که 
حافظ منافع رســمی آمریکا باشد نه اینکه 
حافظ منافــع اختصاصی شــخصیت های 

حاکم در آمریکا نظیر ترامپ و محمد بن زاید 
در امارات و بن سلمان در عربستان باشد.

المیادیــن در ادامه به گــزارش چند روز 
پیش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اشاره 
کرد که نوشت، طرح معامله قرن برای اولین 
بار توســط شــیخ محمد بن زاید آل نهیان، 
ولی عهد ابوظبی در اواخر سال 2015 مطرح 

شد.
به گزارش نیویورک تایمز، محمد بن زاید 
دارای نفوذ و قــدرت باالیی در دولت آمریکا 
اســت و دونالد ترامپ تاکنون از بســیاری 
از مواضــع وی از جمله نادیــده گرفتن قتل 
»جمال خاشــقجی«، تحریم قطر، خروج از 
توافق هسته ای و بازگشــت تحریم ها علیه 
ایران، قرار دادن اخوان المسلمین در لیست 
سازمان های تروریستی حمایت کرده است.

طبق این گزارش، ولیعهد ابوظبی به شکل 
منظم به واشنگتن سفر می کرده است، اما از 
دو سال پیش به دلیل ترس از بازجویی مولر یا 

معاونانش وارد آمریکا نشده است.

المیادین: 

بازداشت جرج نادر می تواند به سرنگونی ترامپ منجر شود

ترامپ و حفتر روز پانزدهم 
آوریل )26 فروردین ماه( 

طی یک تماس تلفنی با 
یکدیگر مذاکره کرده اند. در 
این تماس ترامپ نقش مهم 
حفتر در مبارزه با تروریسم 

و ایمن سازی منابع نفتی 
لیبی را پذیرفته بود

سیاست ایاالت متحده 
آمریکا در قبال لیبی پس از 
مالقات ترامپ و عبدالفتاح 

السیسی، رئیس جمهور 
مصر و نیز مکالمه تلفنی با 

محمد بن زاید، شاهزاده 
امارات متحده عربی، تغییر 

ناگهانی داشت
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