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29 کشته و 42 زخمی بر جای گذاشت
 تیراندازی های مرگبار 

در اوهایو  و  تگزاس آمریکا
تیراندازی در یک مرکز خرید در شــهر مرزی 
ال پاســو تگزاس ۲۰ کشــته و ۲۶ مجروح برجای 
گذاشته اســت. پلیس آمار دقیق قربانیان را هنوز 
اعالم نکرده اما گفته یک مرد بیســت و چند ساله 
سفیدپوست را در همین رابطه بازداشت کرده است. 
ال پاســو در نزدیکی مرز مکزیک واقع شده است. 
مراکز بهداشــتی که مجروحان این تیراندازی را 
پذیرش کرده اند از آمار ۲۶ مجروح به رسانه ها گفته  
و خبر داده اند که حال ۹ نفر از زخمی ها وخیم است. 
پلیس می گوید، مظنون ایــن تیراندازی را که یک 
مرد جوان سفیدپوست است بازداشت کرده، جوانی 
که رسانه های آمریکا هویت او را پاتریک کروشس 

شناسایی کرده اند.
پلیس افزوده است، در حال بررسی صحت و سقم 
یک بیانیه است که گفته می شود تیرانداز پیش از 
آغاز حمله برای تشریح دالیل خود در فضای مجازی 

منتشر کرده است.
بیانیه ای کــه هنوز معلوم نیســت به مظنون 
بازداشت شده تعلق دارد یا خیر و در آن آورده شده 
که این حمله پاسخی است به اشغال آمریکا از سوی 
مهاجران التین تبار. پلیــس گفته او را بدون اینکه 
ماموران پلیس به سویش شلیک کنند، بازداشت 

کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در واکنشی 
کوتاه به این واقعه آن را »خیلی بد« خوانده و گفته این 
تیراندازی کشته های فراوانی برجای گذاشته است. 
رئیس جمهوری آمریکا در توییتر نوشت، با مقامات 
فدرال، محلی و نیروهای امنیتی در تماس است و 
تماس تلفنی هم با فرماندار تگزاس داشته و حمایت 
خود و دولت فدرال را برای تعامل با این حادثه اعالم 
کرد. این در حالی است که پلیس تگزاس ضمن تایید 
کشته شدن چند نفر در جریان این واقعه از هویت 
و تعداد دقیق جان باختگان هنوز گزارشی منتشر 

نکرده است.
نیمه کاره ماندن سفرهای انتخاباتی 

نامزدهای دمکرات 
بتو آوورک، نامزد دموکرات انتخابات ریاســت 
جمهوری سال آینده که پیشتر خود شهردار ال پاسو 
بوده با نیمه کاره گذاشتن سفر انتخاباتی خود به این 
شــهر در جنوب تگزاس بازگشته و همچون دیگر 
دموکرات ها یک بار دیگر از ضرورت اصالح قوانین 
مالکیت سالح در کشورش سخن گفته است. کوری 
بوکر، سناتور اهل نیوجرســی که او هم همچون 
آوورک نامزد رقابت هــای درونی حزب دموکرات 
برای انتخابات ریاســت جمهوری است گفته: »به 
نظر می رسد آمریکا در حال پذیرفتن این است که 
وقایعی )تیراندازی ها( این چنیــن دیگر یک امر 

معمولی است.«

با وجود این، کن پکستون، دادستان کل ایالت 
تگزاس اظهار کرده، از نظر او اصالح قوانین مالکیت 
اسلحه کمکی به پیشگیری از این واقعه نمی کرده 
است. او گفته وقتی آدم مسلح »دیوانه ای« تصمیم 
به چنین کاری می گیرد هیچ نیروی پلیسی جلودار 
او نخواهد بود. از نظر این مقام قضایی بهترین راه این 
است که افراد آماده دفاع از خود باشند. اکثر قربانیان 
این تیراندازی مشتریان فروشگاه والمارت بوده اند که 
در نخستین روز تعطیالت آخر هفته برای خرید به 
این بزرگترین فروشگاه زنجیره ای جهان رفته بودند.

اوهایو؛ 9 کشته و ۱۶ زخمی 
همچنین تیراندازی یک فرد مسلح به مسلسل 
نیمه خودکار در یک بار در شــهر دیتون در غرب 
ایالت اوهایوی آمزیکا دست کم ۹ کشته و ۱۶ زخمی 
برجای گذاشــت. بنا بر گزارش رسانه های محلی، 
این تیراندازی حــدود ۱:۵۵ دقیق بامداد دیروز به 
وقت محلی روی داد و ۲۴ نفر نیز بر اثر این تیراندازی 
زخمی شــدند. هنوز در مورد هویت و انگیزه فرد 

تیرانداز خبری مخابره نشده است.
برخی گزارش ها حاکی اســت که فرد تیرانداز 
نیز در صحنه تیراندازی کشته شده است. پلیس در 
حال جستجو برای یافتن یک تیرانداز دوم احتمالی 
هستند که گفته می شود با یک جیپ تیره رنگ محل 

را ترک کرده است.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

بوریس جانسون، نخست وزیر جدید 
بریتانیا، همواره می خواهد به شما ثابت 
کند که کشورش را دوســت دارد. او به 
خصوص دوست دارد که همگان بدانند 
که وی عاشق اتحاد بین چهار کشور زیر 
پرچم بریتانیای کبیر و ایرلند شــمالی 
است. متأسفانه این عشــق جانسون، 

همواره دو طرفه نیست. 
خبرگزاری ســی ان ان در تشــریح 
وضعیت کنونی بریتانیــا در مواجهه با 
برگزیت و جهت گیری مردم بریتانیا در 
مقابل انتخاب بوریس جانسون به عنوان 
نخست وزیر کشــور، نوشت: در جریان 
بازدید از چهار کشور بریتانیا اوایل هفته 
جاری میالدی، جانســون با شماری از 
معترضان درمورد رویکردش به برگزیت 
مواجه شد. جانسون اما در راه تعهدش 
به منظور خروج از اتحادیه اروپا تا تاریخ 
3۱ اکتبر، با کسی تعارف ندارد و صریحا 
عنوان کرده اســت که به طور قطع با یا 

بدون توافق از اتحادیه خارج می شود.
در جریان بازدید از اســکاتلند، او از 

سوی طرفداران اتحادیه و نیز حامیان 
استقالل اســکاتلند »هو« شد. نیکوال 
اســتورجن، وزیر اول اسکاتلند و رهبر 
حزب ملی اســکاتلند مدافع استقالل 
به رسانه های محلی گفت که جانسون 
جــرأت مواجهه با مردم اســکاتلند در 

جریان بازدیدش از کشور را نداشت.
در ولــز، بوریس به دلیل نداشــتن 
برنامه به منظور جلوگیری از پیامدهای 
سخت برگزیت بدون توافق مورد انتقاد 
قرار گرفــت؛ پیامدهایی کــه به ویژه 
دامن کشــاورزان ولــزی را می گیرد. 
مارک دریک فیلد، وزیــر اول ولز گفت 
که جانسون به طرز وحشتناکی اصوالً 
جزئیاتی در مورد اجــرای برگزیت در 

ذهن ندارد.
در ایرلند شمالی نیز که شدیدترین 
عواقب خــروج بدون توافــق را انتظار 
می کشد، )چراکه ایجاد یک مرز فیزیکی 
بین انگلیس و جمهوری ایرلند یادآور 
روزهای تاریک خشــونت های فرقه ای 
است( جانسون از ســوی معترضان با 
پالکاردهایی با مضمــون »برگزیت به 

معنای مرز« مورد استقبال قرار گرفت.
این موضوعات چالش های پیش روی 
نخست وزیری اســت که رهبری خود 

را باید بــا دو موضوع آغــاز کند: اجرای 
برگزیت، که احتماال تا 3۱ اکتبر باید انجام 

شود و متحد کردن کشور.
حفظ اتحاد بین کشورهای بریتانیا 
موضوعی حیاتی برای حزبی است که 
جانسون آن را رهبری می کند و رسما 
با عنوان حزب محافظــه کار و اتحادگرا 
خوانده می شود. اگرچه اتحاد همچون 
گذشته در بین حوزه های انتخابی مرسوم 
نیست و به ویژه بعد از همه پرسی برگزیت 
این اتحاد دیگــر موضوعیت ندارد. راب 
فورد، استاد سیاست در دانشگاه منچستر 
در این رابطه گفت: اینکه تاریخ نگاران در 
آینده خروج بریتانیا از اتحادیه را بدون 
توافق، عامل فروپاشی بریتانیا بخوانند، 
اصاًل برای من شــگفت انگیز نخواهد 
بود. فورد توضیح می دهد که قوی ترین 
حمایت برای اجرای برگزیت از ســوی 
رأی دهندگان ملی گرای انگلیسی شکل 
گرفت، کسانی که اهمیت زیادی برای 
اتحاد چهار کشــور قائل نیستند. آن ها 
چنین اتحادی را چندان جذاب نمی دانند 
و وقتی چنین اتحادی از دید آن ها مانعی 
در راه اجرای برگزیت باشد، آن ها ترجیح 
می دهند آن را همچون زباله ای در سطل 

بازیافت پرت کنند.

بر این اســاس در انگلیس به عنوان 
پرجمعیت ترین و قدرتمندترین بخش 
بریتانیا، برگزیت همســوتر با ایده اول 
انگلیس به شمار می رود. اینجا است که 

موضوع جذاب می شود.
در ایرلند، مســائل متفاوت به نظر 
می رسند. صدای رسای حامیان برگزیت 
در ایرلند شمالی از سوی اتحادگرایان 
شنیده می شود، کســانی که هرگونه 
جدایی از ســرزمین اصلــی بریتانیا را 
غیرقابل تصور می داننــد. از دید آن ها 
اگر انتخاب بین دیوار با جمهوری ایرلند 
باشــد یا مرز دریایی با بریتانیا، به طور 
قطع آن ها اولی را انتخــاب می کنند. 
بنابراین آن ها می خواهند برگزیت در 
ایرلند شمالی نیز اجرا شود تا بتوانند با 

انگلیس همسو و بدون مرز بمانند. آنسوی 
دیگر اتحادگرایــی، جمهوری گرایی 
اســت که عدم اجــرای مــرز بین دو 
ایرلند را به هر بهایــی دنبال می کنند. 
تندروهــای این مکتب اتحــاد دوباره 
 ایرلند شــمالی با باقی ایرلند را آرزوی

 خود می دانند.
یک تحقیق جدید در ایرلند شمالی 
تأیید کرد که در زمینه برگزیت، افراد با 
هویت ایرلندی، همچنان خواهان یک 
ایرلند متحد هستند و در مقابل، افرادی 
که بیشتر خود را بریتانیایی می دانند به 
شــدت مخالفت خود را با اتحاد ایرلند 
بروز می دهند.  با ایــن حال در طول ۲۰ 
سال گذشته شهروندان ایرلندشمالی 
بیشتر از همیشــه نه اتحادگرا به شمار 
می روند و نــه جمهوری خواه؛ هرچند 
که این گروه شاید رهبران اتحاد ایرلند 
نباشند، اما به طور قطع چنین اتحادی را 
نتیجه اجرای غیرقابل اجتناب برگزیت 

بدون توافق می دانند.
کیتی هایوارد، کارشناس ارشد در 
اتاق فکر بریتانیا در پروژه اروپای در حال 
تغییر می گوید: به زبان ساده تر: افرادی 
که اکنون دلســوز برای اتحــاد ایرلند 
هستند، عنوان می کنند که برگزیت آن ها 
را به طور فزاینده ای، عالقمند به اتحاد 
می کند و افرادی که اکنون مخالف اتحاد 
ایرلند هستند، می گویند که برگزیت 

آن ها را مخالف این اتحاد کرده است.
باب فــورد می گوید: در اســکاتلند 
مخالفان اســتقالل اکنون با حامیان 
برگزیت همسو شده اند. او تشریح می کند 
زمانی که حزب ملی اسکاتلند خواهان 
رأی برای اســتقالل به منظور پیوستن 
به اتحادیه اروپا شــد، اسکاتلندی های 
مخالف اتحادیه با خود گفتند: چرا باید 
قوانین لندن را با قوانین بروکسل جابجا 
کنیم؟ آن ها یکبار در ســال ۲۰۱۴ در 
اولین همه پرسی مستقل اسکاتلند به 
ماندن در بریتانیا رأی دادند و بعد موضوع 

برگزیت پیش آمد.
وقتی شــما این موضــوع را در نظر 
بگیرید که ۶۲ درصد مردم اســکاتلند 
به مانــدن در اتحادیه اروپــا درجریان 

همه پرســی بریتانیا رأی دادند و حاال 
حزب محافظه کار جانســون به دنبال 
سخت ترین روش اجرای برگزیت  است، 
متوجه می شــوید که چرا ملی گرایان 
اسکاتلندی حاال نســبت به رأی دوباره 

استقالل مثبت نگاه می کنند.
موضوع در مورد ولز اندکی متفاوت 
اســت؛ کشــوری که به ترک اتحادیه 
رأی داد و در عین حــال جنبش قوی 
استقالل طلبی ندارد. اما ولز یک جنبش 
ملی گرای قوای دارد که به صورت تاریخی 
از حزب محافظه کار خوشش نمی آید 
و از لفاظی هــای خروج بــدون توافق 
جانسون متنفر است. بزرگ ترین مشکل 
جانســون در این بخش همسو کردن 
این رأی دهندگان و دادن کرسی های 
مجلس بیشتر به احزاب مخالف ولزی 
است. درنهایت می توان رهبری جانسون 
را با جنگ بین جنبش های ملی گرایی 
کشورها تعریف کرد. به نظر نمی رسد که 
رویکرد جانسون برای ترک بدون توافق 
اتحادیه بتواند همه چهارگوشه بریتانیا 
را حداقــل تا پیش از اجــرای برگزیت 
همسو کند. اگر موضوع انتخابات دوباره 
ناگهان به میان کشیده شود، چیزی که 
بیشــتر ناظران انتظارش را می کشند، 
به نظر نمی رسد که چسبیدن به اتحاد 
چهار کشور چندان استراتژی انتخاباتی 
عاقالنه ای باشــد و اگر گوریل سنگین 
وزن انگلیس سایر رقبا را از رینگ بریتانیا 
بیرون اندازد، به نظر نمی رســد که رقبا 
برای بازگشت به رینگ چندان خود را به 
زحمت اندازند و این موضوعی است که از 

دید بسیاری پنهان مانده است.

چالش جدی این روزهای بوریس جانسون به روایت سی ان ان؛

توافق با چهارگوشه بریتانیا  بر  سر  برگزیت
راب فورد، استاد سیاست 

در دانشگاه منچستر: اینکه 
تاریخ نگاران در آینده 

خروج بریتانیا از اتحادیه 
را بدون توافق، عامل 

فروپاشی بریتانیا بخوانند، 
اصاًل برای من شگفت انگیز 

نخواهد بود

حفظ اتحاد بین کشورهای 
بریتانیا موضوعی حیاتی 

برای حزبی است که 
جانسون آن را رهبری 

می کند و رسما با عنوان 
حزب محافظه کار و 

اتحادگرا خوانده می شود
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باران شدید موسوم به مانسون و باد و توفان در فیلیپین موجب غرق شدن سه قایق و مرگ دستکم ۲۵ نفر شد. شمار 
قربانیان توفان روز شنبه )دوازدهم مرداد ماه( در سواحل فیلیپین که موجب غرق شدن سه قایق شد، به ۲۵ نفر رسید. 
به نوشته خبرگزاری شینهوا، رنه پاموسپوسان فرمانده پلیس استان ایلویلو روز یکشنبه )سیزدهم مرداد ماه( اعالم کرد 
تا ساعت ۱۲ظهر به وقت محلی ۲۵ جسد از درون آب گرفته شده و همچنان از سونوشت شش نفر دیگر خبری در دست 
نیست. وی افزود جستجو برای یافتن افراد مفقود شده در نتیجه غرق شدن سه قایق که مجموعاً ۸۶ مسافر و ۱3 خدمه 
داشتند ادامه خواهد داشت. باد و توفان شدید و موج های عظیم حاصل از بارش های شدید موسوم به مانسون که روز 
شنبه )دوازدهم مرداد ماه( سواحل این کشور را در نوردید، به قایق های 
بسیاری، آسیب وارد کرد. همچنین باران مانسون موجب جاری شدن 
سیل در مانیل پایتخت فیلیپین شد و در نتیجه آن ادارات دولتی و مدارس 
تعطیل شدند. به گزارش آسوشیتدپرس، توفان منگهوت، نیز در شهریور 
ماه سال ۲۰۱۸ در فیلیپین به وقوع پیوسته بود؛ باعث خرابی های بسیاری 

از جمله رانش زمین و ویرانی ساختمان ها شد.

رئیس جمهوری کوبا، سیاست خارجی غلط آمریکا در قبال هاوانا را نتیجه بی اطالعی و ناآگاهی کاخ سفید از تاریخ کوبا 
و انقالب مردمی این کشور دانست. به گزارش خبرگزاری شــینهوا از هاوانا، میگل دیاز کانل در صفحه توئیتر خود نوشت: 
موضع گیری و پیشنهادهای اخیر مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نشان می دهد که وی نسبت به تاریخ کوبا آگاهی درستی 
ندارد. وی تصریح کرد: پمپئو که نسبت به تاریخ و اصول انقالب کوبا ناآگاه بوده، پیشنهاد مذاکره برای سازش را در ازای کنار 
گذاشتن مسیر اصلی انقالب مردمی کوبا مطرح می کند. وزیر خارجه آمریکا از ما می خواهد به انقالب، مردم و دوستان خود 
خیانت کنیم و ۶۰ سال هویت مان را زیر پا بگذاریم. پمپئو اخیرا اعالم کرده بود برگزاری انتخابات آزاد و سالم در ونزوئال مدامی که 
کوبا همچنان از نیکالس مادورو رئیس جمهوری این کشور حمایت می کند، 
امکان پذیر نیست.  وی همچنین کوبا را به کنترل نخبگان سیاسی، ارتش و 
سرویس های اطالعاتی ونزوئال متهم کرد. تشدید تحریم های مالی و اقتصادی 
و تداوم محاصره اقتصادی علیه کوبا همواره یکی از سیاست های دولت دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بوده است. این در حالیست که رهبران ونزوئال 

و کوبا بارها بر مقاومت، در برابر فشارهای کاخ سفید تاکید کردند.

انتقاد شدید کوبا از سیاست آمریکا در قبال هاواناتوفان در فیلیپین موجب مرگ 25 نفر شد

شــبکه خبری الجزیره گــزارش داد؛ در حالی که 
حفاری هــای مــداوم صهیونیســت ها در اطــرف 
مســجداالقصی و بخش قدیمی قدس هم چنان ادامه 
دارد، فلســطینی ها نگــران ویرانی منازل مســکونی 
خود بر اثر این اقدامات شــدند. خانواده های فلسطینی 
که منازل آن هــا در نقاط این حفاری هــای زیرزمینی 
رژیم صهیونیستی هســتند، نگرانی فرونشست منازل 
خود هستند چرا که صهیونیست ها درباره این حفاری ها 
اطالعات دقیقی منتشــر نمی کنند. تحــرکات رژیم 
صهیونیستی برای یهودی ســازی قدس عموما شامل 
محاصــره کامــل مســجداالقصی و زدن تونل ها در 
بخش زیرین این مســجد و بخش قدیمی قدس است. 
جداسازی شــهر قدس از محیط پیرامون، ایجاد فاصله 
میان فلسطینیان ساکن قدس با نهادها و ارگان های غیر 
نظامی، ملی، اداری مربوطه و ممانعت از انجام هرگونه 
فعالیتی که باعث مصون ماندن موجودیت آن ها می شود، 
نابودی و تخریب آثار اســالمی و عربی قدس به منظور 

تحمیل هویت دینی و فرهنگی جدید مطابق با مفاهیم 
دینی جعلی یهود، تدوین قوانین و اجرایی ساختن آن ها 
به منظور بیرون راندن ســاکنان اصلی قدس، پیگیری 
وضعیت شهرک نشــینان صهیونیســت و جایگزین 
نمودن شهرک نشینان صهیونیست به جای مسلمانان و 
مسیحیان عرب از اهداف این رژیم در یهودی سازی قدس 
است. دونالد ترامپ در جانب داری از رژیم صهیونیستی، 
به طور رسمی قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل معرفی و 

سفارت خود را از تل آویو به قدس منتقل کرد.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای از اخبار رسانه ها 
مبنی بر آتش بس در شمال غربی سوریه استقبال کرد.

بنا به گزارش خبرگزاری رویتــرز،  وزارت  خارجه 
آمریکا در بیانیه ای درباره آتش بس در شــمال غربی 
سوریه اعالم کرد: آمریکا معتقد است که هیچ راه حل 
نظامی برای درگیری های ســوریه وجود ندارد و فقط 
یک راه  حــل سیاســی می تواند یک آینــده باثبات و 

مطمئن را برای تمامی مردم سوریه تضمین کند.
این بیانیــه ادامه می دهد: مــا همچنین معتقدیم 
که تنها مسیر پایدار برای یک راه حل سیاسی، فرایند 
سیاســی تحت رهبری ســازمان ملل در ژنو است که 
شامل اصالح قانون اساســی و انتخابات تحت نظارت 

سازمان ملل می شود.
وزارت خارجه آمریکا همچنیــن از اقدامات گئیر 
پدرسون نماینده ویژه ســازمان ملل در امور سوریه و 
همچنین ســازمان ملل در پیش برد فرآیند سیاسی 
تحت رهبری ســوریه برای به وجود آوردن یک پایان 

سیاســی، دائمی و صلح آمیز برای ناآرامی های سوریه 
حمایت کرد.

وزارت خارجه آمریکا در حالی از آتش بس در سوریه 
حمایت کرد اســت که گروه تروریستی جبهة النصره 
شاخه ســازمان القاعده در ســوریه، اعالم کرد که به 

آتش بس ادلب پایبند نیست.
ســیزدهمین دور مذاکرات در دهم تیرماه برگزار 
شــد و دور بعدی مذاکرات صلح در اکتبر )مهر-آبان( 

برگزار می شود.

مردم فلسطین نگران فرونشست خانه های خود هستندواشنگتن: موضوع سوریه راه حل نظامی ندارد
خبرخبر


