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در صفحــات  3و  6ایــران
جهـان
عصــر ایــن مطالــب گــروه
آنالین
جهان را نیز بخوانید:
 گزارشی از ادغام دو کمپانی تسلیحاتی
یونایتــد تکنالجیــز و ریتیــون امریــکا و
تشکیل شــدن یک غول تسلیحاتی جدید
در جهــان بــا عنــوان مؤسســه ریتیــون
تکنالجیز.
 گزارشی خبری از افشای محل اعدامها
در کره شــمالی که مســئوالن این کشور در
آنها اعدام در مألعام را انجام میدهند.
 گزارشــی از تالشهــای جهانــی بــرای
مبارزه با اســتفاده از ظروف یکبار مصرف
پالستیکی که جهان را از سال  2021عاری
از این ظروف می کند.

 10مدعی خانه شماره 10

پــاورقـی

شانس بوریس جانسون و جرمی هانت برای نشستن بر کرسی نخستوزیری انگلیس بیش از  8کاندیدای دیگر است
ندا آکیش
خبرنگار

 10نفــر از اعضــای حــزب حاکــم محافظــه کار
انگلیس برای دســت یافتن به کلید خانه شــماره
 10داونینگ اســتریت لندن و تکیه زدن بر کرســی
نخســتوزیری این کشــور رســماً وارد رقابتهای
انتخاباتــی شــدهاند .آنهــم در شــرایطی که فقط
حــدود  4مــاه تــا مهلــت قانونــی برگزیــت باقــی
مانــده و هرکدام از این ده نفر که پیروز شــود برای
بــه ســرانجام رســاندن کار نیمــه تمام تــرزا می -
نخستوزیر مستعفی انگلیس  -روزهای دشوار و
پرکاری را پیش رو خواهد داشت.
بــه گــزارش فرانــس  ،24روز دوشــنبه به وقت
لندن پس از آنکه وقت قانونی اعالم کاندیداتوری
برای رهبری حزب محافظه کار و نخســتوزیری
انگلیس به پایان رســید ،رســانهها از نهایی شدن
کاندیداتــوری  10نفــر از نماینــدگان حــزب حاکم
محافظــه کار خبــر دادنــد کــه در بیــن این10نفــر
دو نــام بــا شــانس بــاال وجــود دارد؛ یکــی بوریس
جانســون  54ســاله ،وزیر خارجه ســابق انگلیس
که دونالد ترامپ ،رئیــس جمهوری امریکا هم از
او حمایــت تمام قد کرده اســت و دیگری جرمی
هانت  52ساله که در سابقه سیاسیاش فعالیت
در پســتهای دولتــی مختلــف دیــده میشــود
و زمانــی کــه بوریــس جانســون در جــوالی 2018
اســتعفا داد ،به جای او وزیر خارجه انگلیس شد.
جالب است که بوریس جانسون طرفدار دوآتشه
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روســیا الیوم :یــک منبع در
دو خط
ائتــاف اپوزیســیون آزادی و
خبـــر
تغییر ســودان دیــروز مدعی
شــد ،در پاســخ به میانجیگری اتیوپی قصد
دارند ،نافرمانی مدنی را لغو کنند.
اســپوتنیک :پارلمــان اقلیــم کردســتان
عراق مســرور بارزانی را با اکثریت آرا و ۸۷
رأی موافــق از مجمــوع  ۹۷رأی بــه عنــوان
نخستوزیر جدید این اقلیم منصوب کرد.
ســیانان :دونالــد ترامــپ ،رئیــس
جمهوری امریکا اعالم کرد ،اگر دموکراتها
برای استیضاح او اقدام کنند ،مانند ریچارد
نیکسون از این چالش فرار نخواهد کرد و از
قدرت کنارهگیری نمیکند.
وال اســتریت ژورنــال :بــرادر رهبــر کــره
شــمالی که با توطئهای در مــاه فوریه ۲۰۱۷
در فــرودگاه کواالالمپــور در مالــزی بــه قتل
رســید مخبــر ســازمان اطالعــات مرکــزی
امریکا (سیا) بوده است.
واشــنگتن پســت :یکی از مقامات دولت
امریــکا گــزارش داد ،وزارت دادگســتری
امریکا درخواست رســمی استرداد جولیان
آســانژ ،بنیانگذار وبســایت افشــاگر ویکی
لیکس را به مقامات انگلیسی تقدیم کرده
است.
اســپوتنیک :نیروهای امنیتی افغانســتان
دســت کم  ۴۷نفر از جملــه غیرنظامیان را
که توسط نیروهای طالبان در شمال شرقی
افغانســتان بــه اســارت گرفته شــده بودند،
آزاد کردند.

ترک اتحادیه اروپا یعنی برگزیت است اما جرمی
هانــت در رفراندوم  2016برای برگزیت به ماندن
در اتحادیــه اروپــا رأی داد و در واقــع ماننــد خانم
ی مخالف برگزیــت اســت 8 .کاندیــدای دیگر
مــ 
نخســتوزیری انگلیس عبارتند از :مایکل گوو 51
ســاله حامی برگزیــت ،دومینیک راب  45ســاله،
وزیــر ســابق برگزیت ،ســاجد جاوید  48ســاله که
پاکســتانی االصل و بانکدار ســابق است و در سال
 2010عضــو پارلمــان انگلیس شــد و در رفراندوم
برگزیــت به ماندن در اتحادیه اروپــا رأی داد .مت
هنکوک  40ســاله ،وزیر بهداشــت ،ندریو لیدسام
 56ســاله ،حامــی برگزیــت ،روری اســتوارت 46
ســاله ،وزیر توسعه بینالمللی و حامی ماندن در
اتحادیه اروپا ،استر مک وی  51ساله مجری سابق

خشم آنکارا از توقف آموزش خلبانان ترکیه در امریکا

گروه جهان /چالشها بر سر خرید اس  400روسی
توســط آنــکارا ،روابــط امریــکا و ترکیــه کــه ســابقه
فعالیتهای مشــترک بســیاری را در کارنامه خود
دارند ،به ورطه تنش بیســابقهای کشــانده است.
در جدیدترین این چالشهــا امریکا آموزش پرواز
بــا جنگندههــای اف  35امریکایــی را بــه خلبانان
ترکیــه متوقــف کــرد .اقدامــی که خشــم آنــکارا را
برانگیخــت .بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری
«الجزیره» ،وزارت دفاع امریکا در آخرین ســاعات
روز دوشــنبه ،در بیانیــهای بهطور رســمی آموزش

پــرواز بــا جنگندههای اف  35را بــه خلبانان ترکیه
متوقــف کــرد .امریــکا هفته پیش بــرای اولیــن بار
ایــن تهدیــد را مطرح کــرد .امــا هیچ کــس انتظار
نداشــت ایــن تهدیــد تا این حد ســریع بــه مرحله
عمل برسد .بویژه که امریکا پیشتر به ترکیه مهلت
داده بــود ،تا پایان ماه جوالی تصمیم خود را برای
خریــدن یا نخریدن اس  400اتخــاذ کند و عالوه بر
آن ترکیــه نیــز کــه عالقهای نــدارد دســت از خرید
اس  400روســی بکشــد ،برای فرونشــاندن خشــم
امریــکا به این کشــور پیشــنهاد تشــکیل کارگروهی

تلویزیــون و وزیــر کابینه و مــارک هارپر  49ســاله،
یک عضو ســابق حــزب محافظــه کار در پارلمان
انگلیس که به تندرو بودن معروف است.
به گزارش بیبیســی انگلیسی ،این  10کاندیدای
رهبــری حزب محافظــه کار انگلیس طبــق مقررات
داخلــی حــزب ،باید دســت کم حمایــت  8نماینده
حــزب محافظــه کار را داشــته باشــند .ســپس ایــن
 10کاندیــدا ابتــدا در روز پنجشــنبه  13ژوئــن توســط
نماینــدگان حــزب حاکــم محافظــه کار محــک زده
میشــوند و نماینــدگان حــزب حاکــم بــه آنهــا رأی
خواهنــد داد .در پایــان ایــن رأیگیــری دو مرحلهای
کاندیداها باید در مرحله اول دست کم  17رأی موافق
دریافت کنند و در مرحله دوم باید دست کم  33رأی
موافق کسب کنند .این روند آنقدر ادامه خواهد یافت

که تنها دو کاندیدا با باالترین آرا باقی بمانند .پس از
آن ،کاندیداهایــی کــه آرای الزم در پارلمان را کســب
کردهاند ،یکســری مناظرههای انتخاباتی در سراســر
انگلیــس برگــزار میکننــد و در نهایــت بــا رأی تمام
 160هزار عضو حزب محافظه کار انگلیس نفر پیروز
رهبری این حزب و نخستوزیر میشود.
بســیاری از نظرسنجیها از پیشتازی بوریس
جانســون  -وزیر خارجه ســابق انگلیــس که در
مــاه جوالی بــه دلیــل اختالف نظرهــای جدی
ی بر ســر برگزیت اســتعفا کرد  -خبر
با خانم م 
میدهنــد .دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری
امریــکا هم اخیراً پیش از ســفر بــه لندن و حتی
زمانــی که در انگلیس حضور داشــت ،حمایت
خود را از جانسون اعالم کرد؛ اقدامی که از سوی
بســیاری از مقامات انگلیســی مداخلــه جویانه
توصیف شــد .امــا احتماالً نخســتوزیر شــدن
جانسون به مذاق اتحادیه اروپا خوش نیاید زیرا
او همین حاال هم تهدید کرده اگر طرح برگزیت
مورد عالقهاش اجرایی نشود سهم انگلیس به
اتحادیــه اروپــا را پرداخت نخواهــد کرد .جرمی
هانت هم که ســوابق سیاسی بسیاری دارد یکی
از شــانسهای نخستوزیری انگلیس است اما
بســیاری از تحلیلگران بر ایــن باورند ،اگر هانت
ی دچار
نخستوزیر شــود به سرنوشت خانم م 
خواهــد شــد زیــرا او در ســال  2018در رفراندوم
برگزیــت به مانــدن در اتحادیــه اروپــا رأی داد و
احتماالً طرح پیشــنهادیش برای خــروج از این
اتحادیه طرح مالیمی باشد.

وفاداریواالتر
قسمت

جیمزکومی

مترجمان:مسعودمیرزایی
و بهجت عباسی
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حمایت بی قید و شرط از پوتین

مصاحبه «بیل اوریلی» مجری شــبکه خبری فاکس نیوز با ترامپ ،همزمان با
مسابقات ساالنه قهرمانی لیگ فوتبال ملی (امریکا) پخش شد و من موفق به
دیدن آن نشدم اما بعدها نقدهای زیادی را درباره آن شنیدم .اوریلی در طول
مصاحبه رئیس جمهوری ترامپ را تحت فشار قرار داده بود که آیا «احترامی»
برای «والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه قائل است؟ ترامپ گفت« :من
به او احترام میگذارم .همان طور که به افراد زیاد دیگری احترام میگذارم .اما
این بدان معنا نیســت که من با او کنار میآیم ».اوریلی گفت« :اما او آدمکش
است .پوتین قاتل است ».ترامپ پاسخ داد« :خیلیها آدمکش هستند .تعداد
آنها کم نیست .نظر شما چیست؟ آیا به نظر شما کشور ما هیچ گناهی مرتکب
نشــده است؟» پاســخ ترامپ که به نظر میرسید حکومت بیرحم پوتین را با
دموکراســی امریکا برابــر میکرد ،باعث انتقاد همه جناحها شــد .همچنین بر
آنچه که درباره رابطه بسیار نزدیک ترامپ با دولت روسیه گفته میشد ،صحه
گذاشــت و این رویکردی عجیب از ســوی ترامپ بود که قابل ستودن نبود .من
اغلب به این فکر میکردم که چرا با وجود فرصتهای بیشمار برای محکوم
کردن تهاجمهای حکومت روسیه علیه همسایگانش و سرکوب -و حتی قتل-
شــهروندان خــود ،ترامپ حتی از بیــان حقایق محض هم خــودداری میکند.
شــاید این صرفاً ســاز مخالف زدن از طرف رئیس جمهوری بود یا شاید مسأله
پیچیدهتــر از آن بود که بتوان دوپهلوگوییهای پیوســته او و اســتداللهایش در
حمایــت از والدیمیــر پوتیــن را توجیه کرد .با این حال بــه نظر من عجیب بود.
شاید یک منطق ژئوپلتیکی وجود داشت که اجازه نمیداد او در مواضع علنی
و آشکار ،رفتار ناخوشایند یک دولت خارجی را درخصوص مسائل داخلیاش
محکــوم کنــد .اما چهــار هفته پیــش در برج ترامــپ ،وقتی که رؤســای جامعه
اطالعاتی تالش کردند او را درباره دخالت روسیه برای نابود کردن دموکراسی ما
توجیه کنند و گفتند که روسیه تالش کرده است توازن انتخابات ما را برهم بزند،
رئیس جمهوری ظاهراً نگران نشــده بود .او حتی پشــت درهای بســته واکنشی
درباره رفتارهای روسیه نشان نداد .او به این موضوع فکر نمیکرد که دشمن ما
به عنوان گام بعدی چه خواهد کرد.

حمالت خونبار در مالی

مشــترک درباره این مسأله را داده بود؛ پیشنهادی
کــه درنهایت با توقــف آموزش خلبانــان ترکیه در
امریکا بیپاسخ ماند تا به این ترتیب این خلبانان
کــه در پایگاه هوایی ایالــت آریزونا در حال آموزش
بودنــد ،بــه خانههــای خــود در ترکیــه بازگردنــد.
در پــی تصمیــم امریــکا بــرای توقــف آمــوزش به
خلبانــان ترکیه و در کنــار آن تصویب قطعنامهای
در مجلــس امریــکا کــه ترکیــه را بخاطــر خریــد
اس  400محکوم میکرد ،خشــم ترکیه فوران کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری «رویتــرز» ،وزارت خارجــه

ترکیــه در بیانیهای قطعنامه مجلــس نمایندگان
امریــکا را یک تهدید غیر قابل قبول خواند و اعالم
کــرد :قطعنامه فوق در راســتای اعتمــاد دوجانبه
نیست و تداوم استفاده از این نوع تهدید و تحریم،
غیر قابل قبول اســت .روابط آنکارا و واشــنگتن به
علــت تصمیم ترکیه بــرای خرید ســامانه دفاعی
اس  400از روســیه مدتهــا اســت کــه دچار تنش
شدهاســت .تــا آنجــا کــه امریــکا ترکیــه را تهدیــد
کردهاست ،در صورت چنین خریدی قرارداد خود
با آنکارا درباره جنگندههای اف  35را لغو میکند.

گروه جهان /در حمله افراد ناشــناس به قبیلهای در مرکز کشور
خبـــر مالی  95نفر کشته شدند .با این حال و با توجه به اینکه پلیس
در حال جست و جو برای یافتن اجساد است ،احتمال میرود،
آمار کشتهشــدگان افزایش یابد.به گزارش سایت شــبکه خبری «فرانس »24
مناطــق مرکزی کشــور مالی که قبایل گوناگونی در آن مســکن دارنــد ،همواره
شــاهد تنشهــای قومی و همچنین ســلفیها بودهاســت .حمله اخیــر نیز در
روســتای ســوبانه ،مســکن قبیلــه «دوگان» رخ دادهاســت .وخامت وضعیت
در این روســتا و خشــونتهای بیســابقه در آن به حدی بود که «بوبو سیسه»،
نخســتوزیر مالی دیروز شــخصاً از این روســتا بازدید کرد .در این بازدید وزیر
دفاع مالی و مقامات محلی ،نخستوزیر را همراهی میکردند.

