امضای توافقنامه امنیتی -دفاعی آمریکا و یونان
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«نیکوس دندیاس» وزیر خارجه یونان طی امروز و فردا در سومین دور گفتوگوهای راهبردی میان آتن و واشنگتن در آمریکا حاضر خواهد شد.
انتظار میرود در جریان دیدار با «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایاالت متحده دومین الحاقیه توافق جامع همکاریهای دوجانبه امنیتی و دفاعی میان
 ۲طرف امضا شود .وی همچنین قرار است با «یائیر الپید» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی که در واشنگتن به سر میبرد نیز دیدار و رایزنی کند.

بینالملل

بریتانیای صغیر

اعتراضگروههایعراقیبهوقوعتخلفاتگستردهدرانتخاباتزودهنگامپارلمانی

العامری :نتایج را قبول نداریم

یک روز پس از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق،
مواضع متفاوتی از س��وی جریانها و مقامات سیاسی عراقی
درباره نتایج انتخابات مطرح ش��ده اس��ت .در حالی که اعالم
اولیه نتایج حاکی از پیشتازی جریان صدر در انتخابات است
و در پ��ی آن مقتدا ص��در و مصطفیالکاظمی به راهیافتگان
به پارلمان جدید تبریک گفتند ،برخی مقامات سیاس��ی در
گروههای ش��یعی نظیر الفت��ح و گروههای کرد مثل اتحادیه
میهنی کردستان از وقوع تخلف و برخی اقدامات خالف قانون
در فرآین��د انتخابات خبر دادند و به نتای��ج اعتراض کردند.
اتحادیه میهنی مدعی است حزب دموکرات صندوقهای رای
را به مدت  ۲س��اعت از مراکز رایگیری خارج کرده اس��ت.
حزب اس�لامی عراق نیز ضمن اعالم مخالفت با نتایج اعالم
شده انتخابات زودهنگام پارلمانی ،بر تقلب در انتخابات تاکید
و تایید این انتخابات را اشتباه توصیف کرده است .به گزارش
«وطنامروز» به نقل از السومریهنیوز ،تعداد کرسیهای کسب
شده از سوی گروههای سیاسی در نخستین انتخابات پارلمان
زودهن��گام عراق پس از س��ال  2003ب��ر مبنای نتایج مورد
تایید کمیس��اریای عالی مستقل انتخابات به این شرح است:
جریان صدر با  73کرس��ی در صدر قرار دارد و به دنبال آن
ائتالف سنی تقدم به ریاست محمد الحلبوسی (رئیس فعلی
پارلمان) با دست کم  43کرسی در رتبه دوم است .پس از آن
ائتالف دولت قانون به ریاست نوری المالکی با  37کرسی سوم
اس��ت .بر این اساس حزب دموکرات کردستان با  ،32ائتالف
کردستان با  ،17اتحادیه میهنی کردستان با  ،15ائتالف عزم
با  ،15ائتالف فتح با  ،14جنبش امتداد با  ،9الجیل الجدید
با  ،9اتحاد اس�لامی با  ،4جنبش بابلیون با  ،4تصمیم با ،3
جریان حکمت با  2و ائتالف النصر با  2کرس��ی در رتبههای
بعدی قرار دارند .بر اساس اخبار السیاسیهنیوز ،منابع سیاسی
آگاه از هماهنگی سیاسی باال بین صدریها ،ائتالف تقدم به
رهبری محمد الحلبوس��ی و حزب دموکرات کردستان برای
تشکیل دولت خبر دادند.
■■واکنش رهبران احزاب و مقامات عراق به نتایج انتخابات

در پی اعالم نتایج اولیه انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق،
رهب��ران احزاب و مقامات این کش��ور ب��ه این نتایج واکنش
نشان دادند.
■■الکاظمی :مجلس آتی ،مجلس کار است

«مصطفی الکاظمی» نخستوزیر عراق به برندگان تبریک
گفت و ابراز امیداری کرد پارلمان آتی ،مجلسی کاری و سازنده
باشد .وی با انتشار توئیتی گفت :به همه افرادی که به مجلس
راه یافتند و نیز گروههای سیاسی که پارلمان آتی را تشکیل
میدهند ،مراتب تبریک خود را ابراز میدارم و امیدوارم شاهد
مجلس اهل عمل ،سازنده و حامی کشور باشیم.

طبق نتایج اولیه گفت :از این به بعد جایی برای فساد و مفسدان
در عراق نیست .سالح منحصرا باید در دست دولت باشد .امروز،
روز پیروزی اصالحات است .مقتدا صدر افزود :ما در راستای
افزایش ارزش دینار عراق حرکت خواهیم کرد .فهرست صدر
در حالی حائز بیش��ترین کرسی در پارلمان شده که کمتر از
یک ماه قبل از انتخابات آنها از تحریم انتخابات و عدم شرکت
در آن صحبت کرده بودند.
■■احتمال تشکیل ائتالف توسط دولت قانون

«هشام الرکابی» مدیر دفتر رسانهای نوری المالکی اعالم
کرد :با برخی گروههای شیعه ،سنی و کرد تفاهماتی داریم و به
دنبال آغاز مذاکراتی برای تشکیل فراکسیون بزرگتر هستیم.
جریان سیاسی المالکی با نام ائتالف دولت قانون با  37کرسی
جایگاه سوم در کسب آرا را به خود اختصاص داده است .برخی
منابع نزدیک به «نوری المالکی» رئیس ائتالف دولت قانون
از احتمال ائتالفی با ترکیب زیر سخن گفتهاند :ائتالف دولت
قانون با  ،37عزم با  ،15فتح با  ،14کلدانیان با  5و حقوق و
اقتدار هر کدام با یک کرسی و در مجموع  73کرسی.
■■بارزانی :روابط اقلیم و بغداد بر اساس مشارکت واقعی باشد

«مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان عراق
به کسب کرسیهای این حزب در پارلمان عراق طبق نتایج
اولیه واکنش نشان داد و از کردها خواست در راستای وحدت
برای تحقق منافع مش��ترک پ��س از موفقیت روند انتخابات
حرک��ت کنند .وی افزود :روابط میان اقلی��م و بغداد باید بر
اساس مشارکت واقعی باشد.
■■عمار حکیم :همگی برای جلب اعتماد عمومی گام بردارند

عمار حکیم ،رهبر جریان حکمت ملی عراق مراتب تبریک
خ��ود را به برن��دگان انتخابات اعالم کرد و گفت :از همه آنها
میخواهیم در راستای خدمت به کشور و ملت عراق حرکت
کنند.
■■هادی العامری :از آرای خود دفاع میکنیم

ع�لاوه بر احزابی که از نتیجه انتخابات اس��تقبال کردند،
برخی احزاب هم نسبت به نتیجه آن اعتراض داشتند .هادی
العامری ،رئیس ائتالف الفتح عراق که  14کرسی در انتخابات
پارلمانی اخیر این کشور به دست آورده ،گفت نتایج انتخابات
را قبول ندارد .او دیروز در بیانیهای بسیار کوتاه گفت« :ما این
نتایج س��اختگی را به هر قیمتی که باشد ،قبول نمیکنیم و

از آرای نامزده��ای خود در ائتالف (الفتح) و رأیدهندگان با
قدرت دفاع خواهیم کرد».

■■ح�زباهلل عراق :این بزرگترین عملیات فریب و دور زدن
مردم است

مسؤول امنیتی مقاومت اسالمی «کتائب حزباهلل» عراق
نیز در واکنش به نتایج این انتخابات گفت آنچه در انتخابات
یکش��نبه رخ داد ،بزرگتری��ن «عملیات فری��ب و دور زدن
مردم در تاریخ معاصر» اس��ت .ابوعلی العسکری گفت« :ما با
قاطعیت کامل ،امور را به مسیر درستش بازمیگردانیم .هرگز
اجازه نخواهیم داد کس��ی س��تم کرده یا تالش کند فرزندان
ع��راق را تحقیر کن��د» .عضو کتائب ح��زباهلل عراق گفت:
«حشدالشعبی عراق هدف اصلی (این انتخابات) است و بیعانه

■■برهم صالح :امیدوارم پارلمانی برگرفته از اراده ملت شکل
گیرد

«برهم صالح» رئیسجمهوری عراق گفت :به همه برندگان
انتخابات و گروههای صدرنشین تبریک میگویم .امیدواریم
پارلمانی برگرفته از اراده ملت شکل گیرد و خواستههای مردم را
برآورده سازد .امیدوارم دولتی فعال تشکیل شود که منافع عالی
کشور را تامین کند و خادم ملت و حامی حاکمیت عراق باشد.
■■مقتدا صدر پس از پیشتازی چه گفت؟

رهبر جریان صدر پس از پیش��تازی در انتخابات پارلمانی

ذبح حشدالش��عبی به کسی که خواهان کرسیهای پارلمان
است ،پرداخت شده است».
■■انتق�اد عصائب اهل حق از عملکرد کمیس�اریای عالی در
برگزاری انتخابات

«سالم العبادی» عضو دفتر سیاسی جنبش عصائب اهل حق
در کربالی معلی از تقلب و دور زدن آرای حشدالشعبی انتقاد
کرد .العبادی در گفتوگو با پایگاه خبری ش��فقنیوز تصریح
کرد :نتایج انتخابات توطئه ،دور زدن آرای حشد و ضربه زدن
آشکار به فراکسیون فتح بود تا اجازه ندهند این فراکسیون به
جایگاه واقعی خود در پارلمان عراق دست یابد.
■■اتحادیهمیهنیکردستاننتایجانتخاباتدراربیلرانپذیرفت

غیاث سورچی ،عضو اتحادیه میهنی کردستان از مخالفت
حزب خود با نتایج انتخابات پارلمانی در اس��تان اربیل خبر
داده و تاکید کرد در آرای مربوط به اتحادیه میهنی در این
استان دستکاری شده اس��ت .سورچی در بخش دیگری از
سخنان خود درباره استقبال ضعیف مردم از انتخابات اخیر
گفت :تحریم انتخابات در اقلیم کردس��تان و عدم مشارکت
مردم در آن ناش��ی از بیاعتمادیای اس��ت که نس��بت به
مسؤوالن وجود دارد.
■■اعتراضات مردمی به نتایج انتخاباتی

تصویری که میان کاربران عراقی شبکههای اجتماعی دست به دست می شود از پیروزی انسام مانوئل اسکندر ،نامزد
انتخابات خبر میدهد ،در حالی که او ماه آگوست گذشته از دنیا رفته است .این یکی از مواردی است که از سوی معترضان
به عنوان شاهدی بر وقوع تقلب یا تخلف در انتخابات مطرح شده است

در پی اعالم وقوع تخلف از سوی برخی جریانهای سیاسی،
حامیان آنها در برخی ش��هرها دست به تظاهرات و تجمعات
اعتراضآمیز زدند .بر این اس��اس در منطقه خالص در استان
دیالی تجمعاتی شکل گرفت .بس��تن مسیر کرکوک-بغداد
در خالص از س��وی طرفداران «ریاض التمیمی» نامزد ناکام
انتخابات نیز از جمله تجمعات بود .طرفداران جریان فتح هم
با راهپیمایی به نتایج انتخابات اعتراض کردند.

سیدحسن نصراهلل با اشاره به تحوالت افغانستان:

آمریکا داعش را به افغانستان برد
رهبر مقاومت لبنان سخنرانی خود به
لبنان
مناسبت سالروز والدت پیامبر اکرم(ص)
را به تش��ریح مس��ائل انتخاباتی و بحران انرژی در این کشور
اختصاص داد .سیدحسن نصراهلل در سخنرانی دوشنبهشب خود
همچنی��ن تأکید کرد ایران همه تالش خود را برای کمک به
حل بحران لبنان انجام داده است .دبیرکل حزباهلل لبنان گفت
این حزب نیز همانند دیگر جریانات سیاسی این کشور خواهان
به تعویق افتادن زمان انتخابات آتی نیست .انتخابات پارلمانی
لبنان در حالی قرار است بهار سال آینده برگزار شود که بتازگی
بنبست  ۲ساله تشکیل کابینه در این کشور رفع شده است.
س��ید مقاومت همچنین از تالشهایش برای فراهم کردن
امکان رای دادن مهاجران لبنانی در دیگر کشورها گفت ،آن هم
با اینکه عدالت انتخاباتی در این زمینه به ضرر حزباهلل است،
چرا که به خاطر تحریمهای آمریکا امکان فعالیت و تبلیغات
انتخاباتی بویژه در کشورهای غربی و عربی را که شمار زیادی
از لبنانیتبارها در آنها ساکن هستند ندارد.
او گفت« :به این ترتیب ظلم و بیعدالتی علیه ما میشود و
ما فرصتی نخواهیم داشت بتوانیم ب ه صورت عادالنه و برابر تبلیغ
کنیم و حتی آزادی برای انتخاب برای طرفداران ما وجود نخواهد
داشت ،با این وجود ،از آنجا که این بیعدالتی تنها متوجه ما
است و در طرف مقابل منافع لبنان در این است که انتخابات در
کشورهای خارجی نیز برگزار شود ،امیدواریم تمام لبنانیهای
خارج از کشور در انتخابات شرکت و از این فرصت حقیقی خود
برای رأی دادن استفاده کنند».
نصراهلل سپس به افزایش تقاضای عمومی برای تغییر قانون
انتخابات اشاره کرد و درباره ضرورت فراهم شدن امکان مشارکت
نس��ل جوان کشور در انتخابات گفت« :برای تعدیل سن رای
دادن در قانون اساسی و کاهش آن به  ۱۸سال تالش کردیم اما
متاسفانه اکثر فراکسیونها جز حزباهلل ،امل و برخی نمایندگان،
با تعدیل سن رای دادن در جلسات مجلس نمایندگان مخالفند».
این در حالی اس��ت که به گفته او در س��ال  2010بیشتر
اح��زاب لبنان��ی در ظاهر موافقت خود را با کاهش س��ن رای
دادن اعالم کرده بودند اما در عمل و هنگام تصویب قانون ،با
آن مخالفت کردند.
دومین محور سخنرانی دبیرکل حزباهلل لبنان ،موضوع انرژی
و برق بود .او به بحران سوخت و اتمام گازوئیل نیروگاههای لبنان
اشاره کرد و گفت« :ارتش لبنان یک قدم بسیار خوب برداشت
و ما از این اقدام تشکر میکنیم .ارائه برق باید یک اولویت مهم
برای دولت باشد .باید یک جلسه فوقالعاده در دولت تشکیل
میشد که از صبح تا شب راهکارهای حل این مشکل ارائه شود؛
چهمعنی دارد کش��وری ب ه صورت کامل در خاموشی مطلق

فروبرود؟! این بهمعنای مرگ کامل است».
نصراهلل از گروههای سیاسی مختلف که از مسؤولیتشان در
ای��ن باره فرار میکنند انتقاد کرد و این موضوع را عامل تنش
میان مردم و رسانههای ارتباط جمعی دانست.
او از دولت نجیب میقاتی خواست جلسه این هفته کابینه را به
حل این بحران اختصاص دهد و گفت« :امروز لبنان نمیتواند با
چین یا روسیه و ایران وارد گفتوگو برای حل این بحران شود،
چرا که آمریکا با آن مخالفت میکند ،پس راهحل این بحران
چیست؟ اگر آمریکا را دوست خود میدانید ،از این دوست خود
که تصور میکنید انسانیت دارد ،استثنایی را در زمینه تحریمهای
اعمالشده ضد لبنان درخواست کنید .وقتی وزیر خارجه ایران
پیشنهاد داد لبنانیها این استثنا را از آمریکا درخواست کنند،
برخی مسؤوالن لبنانی گفتند شما این استثنا را از آمریکا برای
ما بگیرید تا برای ما نیروگاه برق بسازید یا گازوئیل به ما بفروشید.
این سخن بسیار عجیبی است».
دبی��رکل حزباهلل تصریح کرد« :من این احس��اس را دارم
که یک بازی سیاسی در حال طراحی است که مانند بنزین و
گازوئیل و مواد غذایی باشد .دولت میداند به جایی رسیده که
بای��د تمام یارانههای خود را از این فرآوردهها بردارد اما نتیجه
این اقدام چه بود؟ مردم در صفهای طوالنی بنزین و گازوئیل
ایستادند و با یکدیگر درگیر شدند .مردم به جایی رسیدند که
حاضر شدند قیمت بنزین و سوخت باال برود اما این فرآوردهها
تأمین شود ،حاال باید دید در موضوع برق نیز چنین سیاستی
مطرح است .معلوم نیس��ت خصوصیسازی نیروگاههای برق
بر اس��اس منافع چهکسی است اما ب ه نظر میرسد یک بازی
سیاسی دنبال میشود تا دولت را ناتوان نشان دهد تا نتیجه آن
این باشد که مردم به خصوصیسازی نیروگاههای برق تن دهند».
او س��پس به تالشهای ایران برای حل بحران لبنان اشاره
کرد و گفت« :امروز جمهوری اسالمی چ ه کاری میتواند بیش
از این برای لبنان انجام دهد؟ حتی سوریه نیز پذیرفت گاز از
مصر و اردن وارد این کشور شود .دوستان ما در حل این بحران
به ما کمک میکنند اما دوستان شما چهکار کردند؟ از طرف
آنها هیچ اقدامی را شاهد نیستیم .آنها نیز باید به ملت لبنان
کمک کنند».
او متعاقبا به سوختهای واردشده از ایران پرداخت و گفت
عملیات انتقال سوخت توسط نفتکشهای ایرانی که حزباهلل
در حال انتقال محمولههای آنها به لبنان است ،تازه مرحله اول
همکاریهای  ۲کشور است .او تاکید کرد« :ما بهدنبال رقابت
در بازار نفت یا دریافت سود نیستیم .ما فعال با همین رویکرد
پیش خواهیم رفت و گازوئیل مجانی ب ه مدت یک ماه به برخی
مؤسسات میدهیم و بقیه باید سوخت خود را خریداری کنند.

پیام تشکر خانوده شهید فلسطینی از نصرالله

خانواده نزار بنات ،شهید فلسطینی بعد از اینکه سیدحسن نصراهلل در سخنان اخیر خود از او یاد کرد ،پیام تشکری برای
نصراهلل فرستادند .به گزارش العهد ،خانواده «نزار بنات» که حدود 4ماه پیش در حمله مأموران تشکیالت خودگردان راماهلل
بوجرح شدید قرار گرفته و به شهادت رسید ،در پیامشان خطاب به دبیرکل حزباهلل لبنان
به خانهاش در الخلیل مورد ضر 
آوردهاند« :از شما به خاطر مواضع اصولیای که دارید تشکر و قدردانی میکنیم .از نظر ما عدالت تنها راه مجازات قاتالن
نزار است» .سیدحسن نصراهلل در بخشی از سخنان دوشنبهشب خود اعالم کرد به اندیشهها و تفکرات شهید بنات درباره
مقاومت مقابل رژیم اشغالگر صهیونیستی عالقهمند بوده است .بنات منتقد سرسخت تشکیالت خودگردان فلسطین بود
و گفته بود این تشکیالت برای منافع خود حاضر است همه چیز از جمله منافع ملی را بفروشد.

این مدت در زمان حاضر تمام شده است و ما یک ماه دیگر نیز
این هدیه را برای برخی مؤسسات تمدید میکنیم .مؤسسات
س��المندان ،نگهداری ایتام ،توربینهای آب ،آتشنشانیها و
صلیب س��رخ و هاللاحمر لبنان از س��وخت مجانی حزباهلل
برخوردار خواهند بود و یک ماه دیگر نیز این سوخت را دریافت
خواهند کرد».
نصراهلل به الزام رعایت عدالت در تقس��یمبندی س��وخت
واردشده از ایران برای گرمایش خانوادههای لبنانی در ماههای
سرد سال اشاره کرد و گفت اولویت با ساکنان مناطق سرد و
کوهستانی کشور است.
او در بخش دیگری از س��خنانش ،کارشکنیهای قضایی و
دولتی انجام ش��ده در مسیر بررسی عوامل انفجار بزرگ بندر
بیروت در سال گذشته را به اطالع عموم رساند.
دبی��رکل ح��زباهلل لبنان در پایان س��خنانش ضمن ابراز
همدردی با خانوادههای شهدای مظلوم افغان ،خواهان پیگیری
عادالنه جنایت بمبگذاری در مس��جد ش��یعیان در قندوز با
بیش از  150ش��هید از س��وی گروه طالبان شد که حاکم بر

افغانستانهستند.
او سپس به افشاگری علیه آمریکا پرداخت و گفت« :داعش
رسما مسؤولیت این انفجار را بهعهده گرفته است .داعش یک
جنبش کامال وهابی است .ما باید این جنبش را جنبش وهابیت
داعش بنامیم ،چون تفکر آنها وهابیت است و رفتارهای آنها
تنها بر اساس تکفیر کردن و اختالف نظر نیست ،بلکه خون
مردم دیگر را حالل کرده اس��ت .با این حال آمریکا مسؤول
اصلی این انفجار اس��ت .من قبال و پیش از خروج آمریکا از
افغانستان هم به این نکته اشاره کردهام که ما آمار و اطالعاتی
داریم که آمریکا داعش را از شرق فرات و عراق به افغانستان
منتقل میکند .در آن زمان خیلیها سوال میکردند چرا باید
آمریکا چنین کاری انجام دهد .در آن زمان هم داعشهیچ
اقدام ضدآمریکایی در افغانستان انجام نداد اما امروز مشخص
شد آنها چه انگیزهای داشتند .اگر میگویید من دشمن آمریکا
هس��تم و چنین ادعایی را مطرح میکنم ،پس وزیر خارجه
ترکیه چه میگوید؟ او نیز اذعان کرد آمریکا داعش را از شرق
فرات به افغانستان منتقل کرده است».

نخستوزیر بریتانیا متهم به اهمالکاری در مدیریت
بحرانهای بیسابقه است

رسواییهای بیپایان جانسون

این روزها انگلیسیها شاهد هستند
نخس��توزیر شلختهش��ان ،نهایت
بیمس��ؤولیتی را در مقابل  ۲بحران
مهم گریبانگیر جزیره یعنی کمبود
حامله��ای س��وخت و همهگیری
کرونا در پیش گرفته اس��ت .در حالی س��فر یک هفتهای
بوریس جانسون به تفریحگاههای اسپانیا آن هم درست در
روزهای اوج بحران سراس��ری سوخت در بریتانیا به دلیل
کمبود راننده کامیون و افزایش قیمت انرژی به یک رسوایی
سیاسیتبدیلشدهکههمزمانمجلسعوامنیزنخستوزیر
را به اهمالکاری در مدیریت بحران کرونا متهم کرده که
به مرگ  138هزار انگلیسی ،اسکاتلندی ،ولزی و ایرلندی
انجامیده است .این هفته بسیاری از رسانههای انگلیسی،
بوریس جانسون را به خاطر اینکه در بحبوحه کمبود سوخت
لونقل و توزیع مایحتاج عمومی را در سراسر بریتانیا
که حم 
فلج کرده و وی برای خوشگذرانی و آفتاب گرفتن به ویالیی
مجلل در ساحل ماربیای اسپانیا رفته ،مورد حمله قرار دادند.
حتی نشریات حامی حزب حاکم محافظهکار نیز نوشتهاند
سفر تفریحی جانسون -که حاال انگلیسیها او را به کنایه،
بچه ساحل میخوانند -در روزهایی که بدون شک کشور
در یک بحران تاریخی به سر میبرد ،هیچ توجیهی ندارد؛
بحرانیکهمیانگینهزینهساالنهانرژیخانوارهایبریتانیایی
را به رقم بیسابقه  800پوند افزایش داده است و مطمئنا
بسیاری از خانوادههای جزیره از عهده چنین هزینههایی
برنخواهند آمد .این بحران عالوه بر مس��ائلی حادی چون
کمبود کاالهای اساسی در فروشگاههای سراسر بریتانیا،
کمبود راننده در شبکه توزیع ،ناآرامیهای اجتماعی به خاطر
مسائل زیستمحیطی پس از سیلهای بیسابقه تابستان
گذشته و موج جدید مهاجرتها به جزیره از طریق کانال
مانش است .در عین حال کمبود شدید کارگران ماهر که از
تبعات برگزیت -خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی با حمایت
بوریس جانس��ون -محسوب میشود ،در بسیاری مناطق
بریتانیا به صورت فزایندهای محسوس است .از آنجا که به
اندازه کافی راننده کامیون وجود ندارد ،قفس��ه بسیاری از
سوپرمارکتها خالی مانده و بسیاری از پمپبنزینها در
این کشور هم تعطیل است .سخنگوی دولت انگلیس روز
دوش��نبه در پاسخ به این سوال با کنایه مطبوعات که آیا
نخستوزیر هزینه سفر مجللش به اسپانیا را خود پرداخت
کرده یا خیر ،سکوت کرد .جانسون سال گذشته هم به دلیل
تعطیالت گرانقیمت در جزایر کارائیب مورد انتقاد شدید
قرار گرفته بود و براساس پاراگراف  14قانون پارلمان تحت
تحقیقات قرار گرفت .این تحقیقات بویژه به سفرهای خارج
از انگلیس در سال  2020مربوط میشود .در این قوانین
آمده که هر گونه بهرهبرداری و انتفاع اگر بیش از  300پوند
خرج داشته باشد و اگر به طور کامل توسط فرد یا بودجه
عمومی تامین نشود ،باید ثبت شود ،البته جانسون در آن
زمان از این اتهامات تبرئه شد .روزنامه گاردین مینویسد،
در همان حال که جانسون در سواحل «کوستا دل سول»
اسپانیا به همراه نامزد جدیدش آفتاب میگرفت ،وحشت
عمومی در جزیره به خاطر بحران زنجیره تامین و تحت فشار
ف کاال و
برگزیت و کرونا برقرار بود و مردم برای خرید در ص 
سوخت بودند .حتی در برخی پمپبنزینها محدودیتهایی
برای پر کردن باک خودروها در نظر گرفته شد .در برخی
از ایستگاهها هم افسران پلیس مجبور شدهاند حضور یابند
و دولت برای کمک به حل مشکل ،ارتش را نیز به حالت
آمادهباش درآورد .قیمت بنزین در بحبوحه بحران سوخت
به بیشترین سطح در  8سال گذشته صعود کرد .میانگین
قیمت یک لیتر بنزین در بریتانیا از میانگین 1/37پوند نیز
فراتر رفته و به باالترین سطح از سپتامبر 2013رسیده است.
ترکیبی از برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی) و کرونا
این بحران را تشدید کرده است RHA .تابستان امسال در
گزارشی گفت دورههای طوالنی قرنطینه و محدودیتهای
سفر باعث شد بسیاری از رانندگان خارجی کشور را ترک
کنند.برگزارنشدنآزمونهایرانندگیوسایلنقلیهسنگین
در عمده س��ال  2020هم منجر به افت بیش از  30هزار
عددی در آزمونها شد .همچنین طبق برآورد  ،RHAدر
جری��ان روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی (که فرآیند
آن از اوایل سال میالدی گذشته آغاز شد)  20هزار راننده
کامیون بریتانیا را ترک کردند .اکثر آنها هم بازنگشتهاند.
گرتاستیس،مدیرکلانجمنتولیدکنندگانفوالدانگلیس
که به دلیل افزایش چشمگیر قیمت سوخت تحت فشار
باالیی قرار گرفته در انتقاد از جانسون گفته است« :من فکر
نمیکنم حاال زمان به تعطیالت رفتن نخستوزیر باشد».
نارضایتی صنایع بزرگ از دولت لندن میتواند به طور جدی
حیات سیاسی جانسون را به خطر اندازد .مهمتر از آن اما
گزارش انتقادی شدید نمایندگان وست مینستر از عملکرد
نخستوزیر شلخته با بحران کرونا در  18ماه گذشته است.
در گزارش تحقیقی کمیته علمی و بهداشتی پارلمان
بریتانیا ضمن تاکید بر این نکته که دولت فعلی به خاطر
دستکم گرفتن کرونا باید تحت بازخواست قرار بگیرد،
آمده است« :به تعویق انداختن قرنطینه در آغاز بحران
کرونا در سال  2020یکی از بزرگترین اهمالکاریها
در زمینه بهداشت عمومی در تاریخ این کشور محسوب
میشود .استراتژی دولت در  ۳ماهه ابتدایی کرونا بازتاب
توصیههای رس��می علم��ی بود مبنی ب��ر اینکه موارد
ابتالهای باال امری غیرقابل اجتناب است چرا که ظرفیت
تس��تگیریها محدود است ،چشمانداز روشنی درباره
تولید واکس��ن وجود ندارد و عموم مردم تعطیلیهای
گسترده را نمیپذیرند .از این رو دولت فقط سعی میکرد
ش��یوع ویروس را کنترل کند به جای اینکه سعی کند
آن را کامال متوقف کند .این یک خطای بس��یار جدی
بود که انگلیس آن را با بس��یاری کش��ورهای اروپایی و
شمال آمریکا به اشتراک گذاشت .رویکرد اشتباه دولت به
قیمت از دست رفتن جان هزاران نفر در این کشور تمام
ش��د» .نمایندگان مجلس عوام جانسون را به باد انتقاد
توآمد
گرفتهاند که به نه تنها در وضع مقررات منع رف 
دی��ر عمل کرد ،بلکه طرح کنترلهای مرزی برای مهار
بحران کرونا را هم بسیار دیر به اجرا درآورد .عجیب آنکه
جانسون هنوز به خاطر هیچیک از این رسواییها از مردم
عذرخواهی نکرده اس��ت .بدین ترتیب انتظار میرود با
شروع سال  2021آغاز تحقیقات مستقل درباره سیاست
کرونایی دولت جانسون زمینه استیضاح او را فراهم آورد.

