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پس از اعالم خروج نام سودان از فهرست سیاه؛
 اتحادیه اروپا از توافق 

واشنگتن- خارطوم استقبال کرد

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از اظهارات 
رئیس جمهوری آمریکا در خصوص ســودان که 
مقدمه ای برای حذف نام این کشــور از فهرســت 
سیاه آمریکا برای کشورهای حامی تروریسم است، 
استقبال کرد. به گزارش اسکای نیوز، جوزف بورل، در 
توئیتی نوشت: نیتی که آمریکا برای حذف نام سودان 
از فهرست کشورهای حامی تروریسم اعالم کرده 
است، اهمیت باالیی دارد. وی ادامه داد: این اقدام، 
آمیخته شدن سودان در جامعه بین الملل و پیوستن 
آن به اقتصاد جهانی را تقویت می کند. اتحادیه اروپا 
به صورت کامل از روند انتقالی در سودان حمایت 
می کند. در همین حال، یک منبع دولتی سودانی 
تصریح کرد، مبالغی که بــرای پرداخت غرامت به 
قربانیان تروریسم خواسته شده است، به واشنگتن 
داده شده اســت. وی گفت که این مبالغ خواسته 
شده به حساب های بانکی دولت آمریکا واریز خواهد 
شد. پیشــتر هبه محمد علی، وزیر دارایی سودان 
در مصاحبه با اسکای نیوز گفت: مبلغی که رئیس 
جمهوری آمریکا در مورد آن صحبت کرد، موجود 
است و مکانیزم فنی برای انتقال اموال تقریباً تکمیل 
شده است. ما منتظر برخی از جزئیات دیپلماتیک 
کوچک خواهیم بود. دولت حمدوک از مدت ها قبل 
بر این پرونده مترکز بود و ما از این اقدام آمریکا که از 
مدت ها قبل منتظر آن بودیم، استقبال می کنیم. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز توییت 
کرد، دولت سودان با پرداخت ۳۳۵ میلیون دالر به 
عنوان غرامت به قربانیان آمریکایی و خانواده هایشان 

موافقت کرده است.
ترامپ نوشت: اخبار خوش. دولت جدید سودان 
اقدام خوبی انجام داد و با پرداخت ۳۳۵ میلیون دالر 
به قربانیان حادثه تروریستی موافقت کرد. به محض 
پرداخت این مبلغ نام سودان را از لیست کشورهای 
حامی تروریسم حذف می کنم. ترامپ تاکید کرد: 
در نهایت عدالت بــرای ملت آمریکا محقق خواهد 
شد و گامی خوب برای ســودان برداشته می شود. 
پیشتر عبداهلل حمدوک، نخست وزیر سودان گفته 
بود، دولتــش آماده پرداخت غرامــت به قربانیان 
انفجارهای سفارتخانه ها و ناوشکن آمریکایی مقابل 
حذف نام سودان از لیست تروریسم آمریکاست. در 
همین حال مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا که ماه 
اوت به خارطوم رفته بود امکان ازسرگیری روابط 
بین سودان و رژیم صهیونیستی را بررسی کرد اما 
خارطوم تاکید کرد پرونده روابط با رژیم صهیونیستی 
از وظایف دولت انتقالی کنونی نیســت. گرچه در 
خبرهای رســانه ای طی روزهــای اخیر مطالب 
بسیاری هم درباره حذف نام سودان در ازای برقراری 

روابط با رژیم صهیونیستی آمده است. 
    

شورای امنیت خواستار احترام 
طرفین به آتش بس قره باغ شد

اعضای شورای امنیت ســازمان ملل در جلسه 
غیرعلنی از ارمنستان و آذربایجان خواستند که به 
آتش بس جدید در قره باغ احترام بگذارند. به گزارش 
اسکای نیوز، در این نشست که به درخواست فرانسه، 
روسیه و آمریکا برگزار شد، ۱۵ عضو شورای امنیت 
مجدداً فراخوان آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل را درباره احترام دو طــرف درگیر به آتش بس 
انسانی که از روز یکشنبه الزم االجرا شد، تکرار کردند. 
یک دیپلمات در سازمان ملل به خبرگزاری فرانسه 
گفت: همه یک دیدگاه مشترک دارند؛ اوضاع بد است 
و هر دو طرف باید عقب نشینی کنند و به درخواست 
های دبیرکل برای آتش بس پاسخ دهند. به گفته 
دیپلمات ها، روسیه که در حال حاضر ریاست دوره ای 
شورای امنیت را بر عهده دارد، مشغول کار روی صدور 
بیانیه ای است که خواستار تعهد به آتش بس است. 
پیش نویس بیانیه ای که انتظار می رود اعضای شورا 
در این هفته بر آن توافق کنند، همچنین از ارمنستان 
و آذربایجان خواسته است که مذاکرات تحت حمایت 
گروه مینسک را از ســر بگیرند. روسیه، فرانسه و 
ایاالت متحده ریاســت گروه مینسک را دارند ولی 

از سال ۱992 تاکنون اقدام مثبتی انجام نداده اند. 
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فرشاد گلزاری

 طی روزهای اخیر شــاهد انتشار 
اخبار بســیار مهــم در حــوزه اروپا 
با محوریت بریتانیا بودیــم که برای 
طیف اعظمــی از مقامات قاره ســبز 
نگران کننده بوده است. منشأ این اخبار 
را باید در وهله اول اظهارات مایکل گوو، 
وزیر کابینه بریتانیا دانست که گفته 
است مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا 
عمال! به پایان رسیده و هیچ بنیانی برای 
رسیدن به توافق میان دو طرف وجود 
ندارد. او شامگاه دوشــنبه اعالم کرد 
که اتحادیه اروپا از بحث بر ســر متون 
قانونی برگزیــت در تمامی زمینه ها 
طفره رفته است و در نتیجه مذاکرات 
آینده بی معنا بوده و هیچ راه حلی در 
پی نخواهد داشت. این مقام سیاسی 
بریتانیایی همانند گذشته  اعالم کرده 
که چنانچه اتحادیــه اروپا می خواهد 
وضعیت را تغییر دهد، باید تغییراتی 
بنیادیــن را صورت دهد و نســبت به 
مذاکرات جدی باشد. این اظهارات در 
حالی ارائه شــده که »میشل بارنیه«، 
مذاکره کننده ارشــد اتحادیه اروپا در 
امور برگزیت، اعالم کرده که این بلوک 
آماده است به مذاکرات با لندن شدت 
ببخشد. فارغ از این اظهارات و رد و بدل 

شــدن مکالماِت متضاد میان لندن 
و بروکســل باید به این موضوع توجه 
داشت که سخنان بوریس جانسون، 
نخست وزیر محافظه کارِ بریتانیا هم بر 
این تنش دامن زده است. او در واکنش 
به بیانیه شــورای اروپا دربــاره روند 
مذاکرات »برگزیــت« در اظهارنظر 
ویدئویی شدیدالحن، نسبت به افزایش 
احتمال خروج بدون توافق این کشور 
از اتحادیه اروپا هشدار داد. جانسون در 
این پیام صریحا اعالم کرد که: »از ابتدا 
به طور روشــن به اتحادیه اروپا اعالم 
کردیم که خواهان رابطه ای به سبک 
کانادا و بر اساس رفاقت و تجارت آزاد 
هستیم، اما آخرین نشست سران اروپا 
نشان داد که این شیوه، مطلوب شرکای 
اروپایی ما نیســت و آن ها همچنان 
می خواهند قوانین را بر اساس منافع 
خودشــان کنترل کنند.« اینکه چرا 
بوریس جانسون تا این حد به صورت 
مســتقیم و کوبنده، پاســِخ اتحادیه 
اروپایــی را داده، به بیانیــة اتحادیه 
اروپــا در مورد برگزیــت برمی گردد. 
سران 2۷ کشــور عضو اتحادیه اروپا 
پنجشنبه گذشــته با صدور بیانیه ای 
از دولت بریتانیا خواستند تا گام های 
ضروری و الزم را برای خروج از بن بست 
در مذاکرات و ســرعت بخشیدن در 
راستای دســت یابی به توافق تجاری 
بردارند، اما کمی بعد معلوم شد که به 

اعضا توصیه شــده تا مقدمات الزم را 
برای احتمال خروج بدون توافق لندن 
از اتحادیه اروپا مدنظر قرار دهند! این 
دقیقاً همان نقطه ای است که جانسون 
را عصبانی کرده است. او معتقد است 
که شــیوه مدنظر طرف های اروپایی، 
خالف اســتقالل بریتانیــا در دوره 
»پســابرگزیت« است. این عصبانیت 
به همینجا ختم نشــد، بلکه جانسون 
اعالم کرد که تنهــا ۱۰ هفته تا پایان 
دوره گذار خروج لندن از اتحادیه اروپا 
باقی مانده، است و او وظیفه دارد برای 
قوی ترین احتمــال )برگزیت بدون 
توافق( برنامه ریزی کند. جانسون در 
همان پیام ویدئویی از شــرکت های 
تجاری، حمل و نقل و مسافری خواست 
تا برای پیامدهای خروج بدون توافق از 
اتحادیه اروپا آماده شــوند. اینکه چرا 
جانسون در حالت کنونی و در شرایط 
فعلی یکباره این موضع را اتخاذ کرده، 
دلیل مشخصی دارد. بر اساس جدول 
زمانبندی، ضرب االجل تعیین شده از 
سوی نخست وزیر بریتانیا در خصوص 
دســتیابی به توافق تجاری با اتحادیه 
اروپا برای دوره پسابرگزیت، پنجشنبه 
گذشــته )24 مهر( به پایان رسید و 
ســران اروپا هم به خوبی می دانستند 
که قرار نیست گشایش جدی در روند 
مذاکرات برگزیت رخ دهد. اروپایی ها 
معتقدند کــه جانســون و مجموعة 

ساختار سیاســی و حاکمیتی لندن، 
به دنبال آن هســتند تا پس از اجرای 
برگزیــت و بــدون رعایــت مقررات 
داخلی این حوزه از امتیاز ویژه اعضا، 
بهره بــرداری کنند. بــه همین دلیل 
بروکســل در حال انداختن توپ، به 
زمین لندن است. به عنوان مثال مارک 
روته، نخست وزیر هلند با اشاره به عدم 
گشــایش در مذاکرات میان بریتانیا 
و اتحادیه اروپا اعالم کــرده وقت آن 
رســیده تا لندن اراده خــود را برای 
رسیدن به توافق نشان دهد. این دقیقاً 
همان اختالف های غیرقابل تصوری 
بود که باعث شــد دو نخســت وزیر 
پیشین بریتانیا یعنی »دیوید کمرون 

و ترزا ِمی« مجبور به پذیرش شکست 
در مورد اجرا و پیشبرد برگزیت شوند و 

از سمت خود کناره گیری کنند. 
 ضربه به اقتصاد و ترغیب

 برای مهاجرت! 
اورزوال فــون در الیــن، رئیــس 
کمیســیون اروپا که یک سیاستمدار 
آلمانی از حزب دموکرات مســیحی 
و هم حزبــی آنگال مرکل به حســاب 
می آیــد، پــس از شــنیدن صدای 
بوریس جانســون اعالم کرد که اروپا 
همچنــان روی توافــق کار می کند، 
اما نه به هر قیمت! اســتفاده از الفاِظ 
تهدیدی با ســیگنال های خنثی در 
ادبیات اتحادیه اروپایی بسیار متداول 
است اما مســاله ای که در اینجا باید 
موردنظر قــرار بگیرد این اســت که 
لندن با ادامة ایــن روش، به نوعی در 
حال تعمیق گسل هایی برآمده که در 
بریتانیا به وجود آمده اســت. یکی از 
این گســل ها عدم آمادگی شرکت ها 
و بنگاه های اقتصــادی بریتانیا برای 
خروج از اتحادیه اروپا اســت. دولت 
جانســون در نامه ای که برای حدود 
2۰۰ هزار شــرکت و مرکز تجاری و 
اقتصادی فرســتاده، از آنها خواسته 
برای قوانین و مقررات جدید مالیاتی و 
گمرکی آماده شوند ولی آدام مارسال، 
رئیس اتاق بازرگانــی بریتانیا اعالم 
کرده که شــرکت ها و مراکز تجاری 
و اقتصــادی برای اجــرای »برگزیت 
ســخت« آمادگی ندارنــد. او معتقد 
است با توجه به معضالت سه گانه اعم از 
محدودیت های شدید به خاطر مقابله 
با پاندمی کرونا، ضرورت احیای اقتصاد 
و خروج بدون توافــق از اتحادیه اروپا 
پس از یک دوره گذار، عجیب نیست 
که شرکت های بریتانیایی برای آماده 
ساختن خود دچار مشکل باشند و این 
به معنای ضربه زدن به اقتصاد بریتانیا 
و همچنین تعمیق گسل میان دولت 
و فعاالن اقتصادی کشــور است. فارغ 
از این موضوع، تحقیقات مشــترک 
دانشگاه آکسفورد و چهار مرکز علوم 
اجتماعی  در برلین نشان داده که تعداد 
زیادی از شهروندان بریتانیایی قصد 
دارند پاسپورت یک کشور عضو اتحادیه 
اروپا را دریافت کنند و همین مســاله 
موجب شده تا بحث مهاجرت اجباری 
از »جزیرة ملکه« در افــکار عمومی 
باال بگیرد؛ تا جایی کــه در تحقیقات 

مذکور مشــخص شــده مهاجرت از 
بریتانیا بــه اتحادیه اروپــا حدود ۳۰ 
درصد در مقایســه با قبل از برگزیت 
افزایش یافته اســت. ایــن اخبار در 
حالی مخابره می شود که قانونگذاران 
محافظه کار پارلمان بریتانیا معتقدند 
بوریس جانســون که قبال به عنوان 
ســتون نویِس روزنامه، 2۳۰۰۰ پوند 
در ماه درآمد کسب کرده، می خواهد 
تا شــش ماه دیگر و بعد از به سرانجام 
رســاندن برگزیت و گــذر از پاندمی 
کرونا از سمتش کنار برود. کناره گیری 
جانســون تا جایی قوت پیدا کرده که 
گاردین گزارش داده رقابت جانشینان 
احتمالی جانســون چند وقتی است 
که در پشت پرده شــروع شده است. 
براســاس گزارش گاردین پنج نامزد 
جانشــینی وی را می توان ریشــی 
ســوناک )وزیر دارایــی(، دومینیک 
راب )وزیــر امور خارجــه( ماکل گوو 
)رئیس دفتر کابینه( جرمی هانت )وزیر 
بهداشت سابق بریتانیا( و پنی موردانت 
)وزیر دفاع ســابق بریتانیا( دانست. 
مشــکل دیگری که به تازگــی برای 
جانسون به وجود آمده، دخالت جریان 
مذهبــی بریتانیــا در توافق برگزیت 
است. دو روز پیش )دوشنبه 2۸ مهر 
۱۳99(  اسقف های اعظم کلیساهای 
کانتربوری، یورک، اســکاتلند، ولز و 
ایرلند در نامه ای که یک نسخه  آن در 
نشریه فایننشال تایمز منتشر شد اعالم 
کرده اند که الیحه جدید دولت بریتانیا 
در مورد برگزیت عواقبی فاجعه بار به 
جای می گذارد. به این ترتیب می توان 
این نتیجه را گرفت که گســل ها در 
لندن نه تنها به حرکت افتاده اند، بلکه 

ممکن است عمیق تر شوند.

قوت گرفتن اجرای برگزیت بدون توافق؛ همسو با کناره گیری احتمالی جانسون 

حرکتِ گسل  های سیاسی در لندن 
 اسقف های اعظم کلیساهای 

کانتربوری، یورک، 
اسکاتلند، ولز و ایرلند در 
نامه ای که یک نسخه  آن 

در نشریه فایننشال تایمز 
منتشر شد، اعالم کرده اند 

که الیحه جدید دولت 
بریتانیا در مورد برگزیت 
عواقبی فاجعه بار به جای 

می گذارد که این هم معضل 
جدید جانسون خواهد بود 

با توجه به معضالت سه گانه 
اعم از محدودیت های 

شدید به خاطر مقابله با 
پاندمی کرونا، ضرورت 
احیای اقتصاد و خروج 
بدون توافق از اتحادیه 

اروپا پس از یک دوره 
گذار، عجیب نیست که 

شرکت های بریتانیایی برای 
آماده ساختن خود برای 

اجرای برگزیت سخت دچار 
مشکل باشند

بر اساس اعالم یک وبسایت ویژه امور نظامی در روسیه، آزمایش روز جمعه سامانه های دفاعی موشکی اس 4۰۰ توسط 
ترکیه شکست خورده است. وبسایت خبری آویا گزارش داد که نخستین استفاده نظامی سامانه های دفاعی موشکی روسیه 
از ســوی ارتش ترکیه به دلیل امتناع آنکارا از به کار گرفتن نیروهای متخصص ارتش روســیه با شکست روبرو شده است. 
ویدئوهای منتشر شده از سوی دولت ترکیه نیز نشان می دهد که راکت از سامانه دفاع 
موشکی اس-4۰۰ پرتاب شده اما همانجا به زمین خورده است. کارشناسان این وبسایت 
همچنین گزارش کردند، در هیچ جای این ویدئو نشانی از لحظه به هدف خوردن راکت 
پرتابی یا صدای انفجار کالهک دیده نمی شود. آنکارا هنوز بیانیه رسمی درباره پرتاب این 
راکت منتشر نکرده اگرچه جالب ترین مساله این است که اگر اهداف مورد استفاده برای 
اس4۰۰ دقیقا مشخص شده باشند، پرتاب موشک ردی از خود در آسمان نگذاشته است.

اپوزیسیون ونزوئال قرار است حوالی ششم دسامبر، زمان برگزاری انتخابات کنگره که آن را بایکوت کرده است و به منظور رد دولت 
مادورو، یک نظرسنجی مردمی برگزار کند. به گزارش رویترز، دشمنان نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال می گویند، انتخابات 
پارلمانی در این کشور به نفع حزب سوسیالیست این کشور است و بسیاری از احزاب اپوزیسیون از شرکت در آن امتناع کرده اند. 
این افکارسنجی مردمی احتماال به اپوزیسیون کمک می کند تا عدم پذیرش گسترده خود 
را از دولت مادورو پس از سال ها بحران اقتصادی نشان دهند اما این روند مسیری واضح در 
راستای تغییر دولت یا قطعنامه ای درباره اوضاع اقتصادی این کشور آمریکای التین به شمار 
نمی آید. بالنکا مارمول، قاضی سابق دیوان عالی ونزوئال که به برگزاری این افکارسنجی 
مردمی کمک می کند اعالم کرد که بر اساس اهرم های موجود قانونی و حقوقی علیه دولت 

مادورو، افکارسنجی آخرین اهرم ما در قانون اساسی به حساب می آید.

اپوزیسیون ونزوئال علیه مادورو نظرسنجی برگزار می کندترکیه در آزمایش اس-۴۰۰  ناکام بود

پســر رونالد ریگان با انتقاد از دونالــد ترامپ و وضعیت 
کنونی حــزب جمهوری خــواه آمریکا گفــت، اگر پدرش 
زنده بود و می دید که امروز چه اتفاقاتی در کاخ ســفید رخ 
می دهند وحشت زده می شــد. رون ریگان، پسر چهلمین 
رئیس جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه در گفت وگو با 
شبکه سی ان ان به دولت کنونی و حتی خانواده دونالد ترامپ 
تاخت. ریگان ۶2 ساله در واکنش به نقش فرزندان ترامپ در 
دوره تصدی پدرشان در کاخ سفید و همچنین کمپین انتخاب 
دوباره او، آنها را کالهبردار و کالش هایی معرفی کرد که قصد 
دارند از ریاست جمهوری او ســود ببرند. رون ریگان با بیان 
اینکه خودش و خواهران و برادرانش چنین رویکردی در قبال 
پدرشان نداشتند، گفت: آنها قطعا حق دارند برای پدرشان 
کمپین برگزار کنند. اما وقتی شــما از حد عبور می کنید، 
متنفرم که چنین چیزی بگویم چون نمی خواهم گستاخ به 

نظر برسم، اما ما یک مشت کالش و کالهبردار در کاخ سفید 
داریم. آنها همانند گوش بُری با این مساله برخورد می کنند. 
به گفته ریگان، خانواده ترامپ کسب و کار را با خوشگذرانی 
و کشورداری ترکیب کرده اند! این مفسر سیاسی لیبرال به 
ســی ان ان گفت: آنها از هتل ها و کالب های گلف برای بهره  

بردن از این ریاست جمهوری استفاده می کنند.

یک روز پس از تصویب توافق عادی ســازی روابط با 
رژیم صهیونیســتی در کابینه امارات، تل آویو و ابوظبی 
روز گذشته )سه شنبه( توافق نامه لغو ویزا برای سفر میان 
اراضی اشغالی و امارات را امضا کردند. به گزارش روزنامه 
القدس العربی، مسئوالن رژیم صهیونیستی اعالم کردند، 
هیاتی اماراتی با حضور وزرای دارایی و اقتصاد این کشور  
روز گذشته )سه شنبه( به اراضی اشــغالی رفتند تا با این 
رژیم توافق لغو ویزا برای ســفرها میان دو طرف را امضا 
 کنند. این اولین توافق برای سفر بدون ویزا میان اسرائیل 
با یک کشور عربی است. براســاس این توافق شهروندان 
اماراتی و اســرائیلی می توانند بدون نیاز به درخواســت 
صدور ویزا سفر کنند. البته این توافق پس از امضا باید به 
طور رســمی در نهادهای اجرایی و قانونگذاری دو طرف 
تصویب شود. هرچند اسرائیل در چهار دهه اخیر با مصر، 

اردن و اخیرا بحرین نیز توافق صلح امضاء کرده، اما تاکنون 
تنها در مورد امارات متحده عربی موضوع  لغو ویزا مطرح 
شده است. حتی متحدان نزدیک این رژیم از جمله آمریکا 
نیز هنوز چنین قراردادی بــا تل آویو ندارند. این اقدام در 
راستای توافق هایی است که رژیم صهیونیستی و امارات 

از زمان اعالم توافق صلح امضا کرده اند.

پسر ریگان: یک مشت کالش و کالهبردار در کاخ سفید داریمامارات و اسرائیل توافقنامه تردد بدون ویزا امضا کردند

خبرخبر


