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در حالــی کــه تایوان جزو خــط قرمزهای
چین اســت و دولت پکن بارها به امریکا
هشدار داده ،از دست زدن به اقدامهایی
که «سیاســت چین واحد» را خدشــه دار
میکنــد ،بپرهیــزد ،دولــت واشــنگتن بــا
اعزام شــماری از دیپلماتهــای خود به
تایوان از ساختمان جدید سفارت امریکا
در تایوان بهرهبرداری کرد.
بهگــزارش «ایــران» بــه نقــل از ســایت
روزنامــه امریکایــی نیویــورک تایمــز،

ندا آکیش
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درحالــی که عــراق رفتهرفته بــا گامهای
آرام اما اســتوار به ســمت صلــح و ثبات
مــیرود ،موانــع نوبــت بــه نوبــت دراین
مسیر خودی نشان میدهند ،اما رهبران
سیاسی این کشور ،با تجربه سالها جنگ
و ناآرامی ،در تالشند در رسیدن به هدف
خود مقاومــت کنند و بــرای حفظ اتحاد
ملــی حتــی چارچوبهــای همیشــگی
خود را که با آن شــناخته میشــدند ،کنار
بگذارنــد .در همین راســتا ،مقتدی صدر
رهبــر جریــان صــدر و هــادی العامــری،
رهبر ائتــاف فتح و فرمانده گروه حشــد
الشــعبی ،بســیج مردمــی عــراق ،خبــر
دادنــد فهرســتهای ســائرون و فتح ،با
یکدیگر ائتالف تشــکیل دادهاند تا تبدیل
بــه بزرگترین فراکســیون پارلمــان آتی
عراق شوند.
بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل از
خبرگــزاری رویترز ،عامری رئیس ائتالف
فتــح و مقتدی صــدر رهبر جریــان صدر
در بیانیهای مشــترک خبر دادند در سایه
اتحاد ملی و منافع مردم عراق ،تصمیم
گرفتهاند در ائتالفهای مورد حمایتشان
با یکدیگر متحد شــوند تــا در کنار ائتالف
ســائرون ،حکمــه و وطنیــه کــه چنــد روز
پیش صورت گرفته بود ،به پارلمان عراق
راه پیدا کنند .آنها طی سخنانشــان اعالم
کردنــد کــه درهای ائتــاف تازه به ســوی
تمامی فهرســتها و احزاب باز اســت تا
در صورت تمایل به روند تشــکیل دولت
بپیوندند.

« ِمری اِلن بیکمن» هر چند زبان گستاخانه رایج در دستگاههای مجری قانون را
قبول نداشت ،اما یک بازجوی فوقالعاده بود .او با استفاده از تجاربش در کلیسا
میتوانســت به مؤثرترین شکل از ابزار گناه استفاده کند تا دل افراد خاطی را نرم
کنــد.در این مورد خاص ســارقان آن قدر ماهرانه عمــل کرده بودند که حتی قبل
از اینکه گزارشــی داده شود ،خودروها در حال خروج از کشور بودند .این پروندهای
تکان دهنده بود و جولیانی و اف بیآی تصمیم گرفتند درباره آن کنفرانس خبری
برپــا کنند .مســئول برنامهریــزی و نظارت بر کنفرانس گفته بــود وقتی جولیانی،
کمیســر اداره پلیس نیویورک و افســر دفتــر پلیس فدرال در نیویورک ســخنرانی
میکنند ،پشــت میز سخنرانی بایســتم .در شــرایطی که در آن قرار داشتم امکان
صحبــت کردن و تکان خوردن نداشــتم .او دوباره حرفــی را تکرار کرد که قبالً هم
شــنیده بودم« :خطرناکترین مکان در نیویورک بین رودی و میکروفون است»،
درحالــی که یخ زده بودم همان عقب ایســتادم .مثــل بازیکن ذخیره در یک تیم
بسکتبال که سرگردان وارد یک زمین اشتباه شده باشد.
هر چند اعتماد به نفس جولیانی جالب بود اما سبک باشکوهی را ارائه میداد که
بشدت دایره کسانی را که با او نزدیک بودند ،تنگتر میکرد و من بعدها فهمیدم
که این خطرناک است :یک رهبر به حقیقت نیاز دارد اما یک امپراطور هیچ گاه آن
را از زبان زیردستانش نمیشنود .رفتار جولیانی باعث آزردگی دهها قاضی فدرال
در منهتن شــد که بســیاری از آنها در دفتر دادســتانی امریکا کار کرده بودند .آنها
شــخص خودش اختصــاص داده و از آن برای
فکــر میکردند که او این دفتر را به
ِ
تبلیغ درباره پروندههایش اســتفاده میکند تا بهجــای قضاوت ،بلندپروازیهای
سیاســیاش را پیش ببرد .این احســاس نارضایتی و رنجش خاطر ســالها بعد،
حتــی وقتی کــه بهعنــوان دادســتان کل منهتن منصوب شــدم و جــای جولیانی
نشستم نیز همچنان احساس میشد.
یکی از اولویتهای جولیانی جرایم سازمانه یافته بود که تمرکز بر آن سالها قبل
از مســئولیتش در این پست آغاز شده بود .دادســتانهای او ،پروندههایی را علیه
رؤســای باندهای تبهکار همچون ســالرنو تشــکیل داده و حتی سرکردههای پنج
تشــکیالت خانوادگی موســوم به «کوزا نوســترا» (تشــکیالت ما) را که در جلسات
اعضای مافیا موسوم به «کمیسیون» حضور داشتند ،متهم کرده بودند .آنها پول
تبهــکاران را بین اعضای خانواده تقســیم میکردند .مهمتر این کــه ،دفتر رودی
پروندههای مدنی تشکیل داده بود که به دولت اجازه میداد تا کنترل اتحادیههای
بزرگ تجاری را برعهده بگیرد .از جمله این اتحادیهها ،اتحادیه رانندگان کامیون،
برقــکاران ،نجارهــا و کارگران بارانداز بود و هدف از این کار جلوگیری از دسترســی
مافیا به منبع اصلی نقدینگی و نفوذی بود که در میان اتحادیهها داشت و از آنها
تالش موفق برای نابودی «کوزا
برای فعالیتهای غیرقانونی اخاذی میکرد .این ِ
نوســترا» مدتها بعد از کنارهگیری جولیانی برای رقابت جهت دستیابی به یک
پست سیاسی همچنان ادامه داشت.

صدر گفت« :مالقات ما بسیار مثبت
بــود ،ما با یکدیگــر دیدار کردیــم تا پایان
رنــج و مشــقت مــردم و ملــت را رقــم
بزنیــم .ائتالف تازه ما ملیگــرا و هدف از
آن ســرعت بخشیدن به تشــکیل دولت
ملــی بــه دور از ســهمیهبندی طایفــهای
اســت»« .ائتــاف اکثریت ملــی پدرانه»
در شــرایطی تشکیل شد که سابقه روابط
العامــری و صــدر چنــدان صمیمانــه
نیست .فهرست سائرون با  54کرسی در
رتبه نخســت و فتح با  47کرســی در رتبه
دوم انتخابات پارلمانی ماه مه عراق قرار
گرفتهاند.العامرینیزدربارهحضوردیگر
گروهها در این ائتــاف گفت« :در به روی
همه گروهها برای پیوستن به این فضای
ملی به دور از ســهمیهبندی طایفهای باز
است .هیچ مشکلی در بازشماری دستی
آرای انتخابــات بــر این اســاس که تغییر
با پنــج یــا  10درصد همــراه باشــد وجود
ندارد» .فهرست سائرون از احزاب حزب
کمونیســت و دیگــر نامزدهــای ســکوالر
تشــکیل شده اســت .العامری که بخوبی
فارسی صحبت میکند و با ایران همدلی
دارد ،در دوره صــدام دو ســال در تبعیــد
به ســر برده است .ائتالف فتح به رهبری
او متشــکل اســت از اعضای گروه حشــد
الشــعبی که در شکســت و بیــرون راندن
داعش از خاک عراق نقش بسیار مهمی
ایفا کرد .یکی از ســخنگویان ائتالف فتح
گفت« :فتح و سائرون هسته بزرگترین
فراکســیون احزاب برنــده در انتخابات را
تشــکیل میدهند و برای تشــکیل دولت
برنامهریــزی میکنند و بــا یکدیگر توافق
کردهانــد کــه بایــد بــا تمامــی چالشها،

بحرانهــا و مصائب پیــش روی عراق رو
در رو شوند».
این در حالی اســت کــه مقتدی صدر
در توئیتی که بعد از پیروزی در انتخابات
منتشــر کرده بود ،اســامی تمام احزاب را
برای تشــکیل فراکســیون اکثریت مطرح
کــرده بود .جــای خالی فهرســت ائتالف
دولــت قانــون بــه رهبــری نــوری مالکی
و ائتــاف فتــح کــه هــر دو از جریانهــای
شیعه هســتند به چشم میآمد و همین
امــر باعــث شــد بالفاصلــه گمانهزنیها
دربــاره حــذف ایــن دو ائتــاف از دولــت
آینده مطرح شود اما ائتالف روز سهشنبه
صــدر بــا العامری کــه رهبر ســازمان بدر
یکی از بزرگترین گروههای تشکیل دهنده
حشــد الشعبی است ،این گمانهزنیها را
کمرنگ کرد .احمد االســدی ســخنگوی
فتح افزود« :دولت آینده بر مبنای دولت
خدمات ملی تأمین نیازها ،حل و فصل
مشکالت و بحرانها و دغدغههای ملت
عراق تشکیل میشــود .این ائتالف هیچ
یک از گروههای پیروز را برای مشارکت در
برنامه تشکیل دولت به حاشیه نمیراند
اما اگر کســی با آن هماهنگ نباشــد حق
دارد به اپوزیســیون بپیوندد» .این ائتالف
که مجموعاً  101صندلی خواهد داشــت،
به  64کرســی نیاز خواهد داشت تا بتواند
دولت تشــکیل بدهد .این خبر ســاعاتی
پس از آن منتشــر شــد که حیدر العبادی
نخســتوزیری ایــن کشــور که فهرســت
نصــر مــورد حمایتــش اســت در جایگاه
ســوم نتایــج انتخابــات ایســتاده بــود ،از
سیاستمداران خواسته که مذاکرات خود
را بر ســر تشــکیل دولت ادامــه دهند ،اما

برخــی ناظــران میگوینــد ائتــاف صدر
و فتــح در نبــود ائتــاف نصر به ریاســت
حیدر العبادی قابل توجه است زیرا طی
هفتههــای اخیر او به فهرســت ســائرون
نزدیکتــر شــده بــود و حتــی رهبــر ایــن
فهرســت هــم مکــرراً از العبــادی اعــام
حمایت میکرد .اما شــنیده میشــود که
صدر به العبادی گفته بوده که اگر از حزب
الدعوه خارج شود ،احتمال دارد برای بار
دوم نخستوزیر شود اما العبادی ظاهراً
این شرط را رد کرده است.
ëëائتالففراگیرمالکیوخزعلی
همزمــان با تشــکیل ائتالف ســائرون
و فتــح ،نوری مالکی رئیــس ائتالف دوله
القانــون از اتحــاد بــا قیــس الخزعلــی،
دبیــرکل جنبــش عصائــب اهــل الحــق

با وجود هشدار سازمان ملل درباره تبعات انسانی و در خطر بودن جان  250هزار یمنی؛

ائتالف متجاوز سعودی حمله دریایی و هوایی به حدیده را آغاز کرد
ائتالف متجاوز عربی به رهبری عربســتان
سعودی که بیش از سه سال است در باتالق
یمن گرفتار شده وبرای نجات از این باتالق
به هر ریسمانی چنگ میزند ،صبح دیروز
بیتوجــه بهتمام هشــدارهای بینالمللی؛
از دریا و آســمان بندر استراتژیک حدیده را
نشــانه گرفت تا فاجعه انســانی دیگری در
فقیرترین کشور عربی جهان رخ دهد.
بهگــزارش «ایــران» بهنقــلاز خبرگــزاری
روسی اسپوتنیک ،در حالی که سازمان ملل
متحد و بسیاری از آژانسهای حقوق بشری
وابســته به این ســازمان در ســه هفته اخیر
بارها و بارها ائتالف متجاوز عربســتان را از
حمله به حدیده بهخاطر فجایع انسانیای
که ممکن اســت رخ دهد ،برحذر داشــتند
امــا این ائتــاف بیتوجه به این هشــدارها
صبــح دیروز چهارشــنبه مناطــق النخیله،
بیــت الفقیه و ارتفاعات منطقه الدریهمی
واقــع در جنوب حدیده را هشــت بار هدف
حمــات جنگندههــای خــود قــرار دادند و
همزمان مناطق شمال الدریهمی را هدف
گرفتند.
ســایت خبــری العربیــه عربســتان نیز
گزارش داد ،تیپی از ارتش دولت مستعفی
یمــن عملیــات یــورش بــه حدیــده را بــا
حمایت هوایی و دریایی ائتالف عربی آغاز
کرده اســت .برخی منابع نیز اعالم کردند:
مهمات و تجهیزات ارتش مستعفی یمن

شــامل صدهــا ســرباز ،خودروهــای زرهــی
و تانــک و نیــز مهمــات نظامی امــارات به
منطقــه الدریهمی واقــع در جنوب حدیده
منتقل شــده اســت .این در حالی اســت که
محمد علــی الحوثی ،رئیــس کمیته عالی
انقالبی یمن دیروز پــس از آغاز این حمله
خبر داد ،مبــارزان یمنی در آغاز این حمله
موفق شــدند ،یــک نــاو اماراتی وابســته به
ائتالف سعودی را که حامل نیرو و تجهیزات
بود و در سواحل غربی یمن حرکت میکرد،
هدف حمله قرار داده و منهدم کنند.
مقامــات ائتالف عربســتان از حدود دو
هفتــه پیش که نیروهای وابســته به منصور
هادی ،رئیس جمهوری مستعفی و فراری
یمن خــود را بــه نزدیکیهای مــرز حدیده
رســاندند ،اعــام کردنــد کــه قصــد حمله
بــه این شــهر بندری مهــم و اســتراتژیک را
دارند .این مســأله باعث شــد سازمان ملل
و آژانسهــای حقــوق بشــری بینالمللــی
نگرانیهای خود را از احتمال کشــته شــدن
دســت کــم  250هزار غیرنظامــی یمنی در
صــورت حملــه به حدیــده اعالم کننــد و از
عربســتان بخواهند به حدیده حمله نکند.
اما عربســتان که حدیــده بهعنوان شــریان
حیاتــی یمــن را ،تنها فرصت بــرای نجات
از باتــاق یمــن میدانــد ،بــه نگرانیهــای
جامعه بینالملل پاسخ مثبت نداد.
دیــروز نیــز خالــد بــن ســلمان ،ســفیر
عربســتان در امریکا در صفحه توئیتر خود
حمله به حدیده را بهترین راهحل مســأله
اســتان حدیــده و اوضــاع انســانی آن را

حمله همه جانبه تلآویو و واشنگتن به حماس

رژیم صهیونیستی و امریکا به طور همزمان سازمان ملل ،توئیتر و مردم غزه را تشویق کردند
دست از حمایت از حماس بردارند .به گزارش ایسنا از یک سو سایت النشره خبر داد نیکی
هیلی ،سفیر امریکا در سازمان ملل پیش از نشست شب گذشته مجمع عمومی این سازمان
از اعضای آن خواست جنبش حماس را محکوم کرده و به پیشنویس قطعنامه درباره غزه
رأی ندهند .القدس العربی نیز اعالم کرد ،آویگدور لیبرمن ،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در
هنگام حضور در مرزهای نوار غزه خطاب به ساکنان این منطقه گفت :میتوانید آینده بسیار
بهتری برای کودکانتان بســازید و از تمامی کمکهای انسانی و اقتصادی و مدنی برخوردار
شوید .اما در وهله نخست حماس را بیرون کنید .در همین حال گلعاد آردان ،وزیر امنیت
داخلی رژیم صهیونیســتی نیز توئیتر را تهدید کرد در صورت نبســتن صفحههای حماس،
حزباهلل لبنان و سازمانهای دیگر علیه آن اقامه دعوی میکند.

عقبنشینی انصاراهلل از این استان دانست
و مدعی شد :حوثیها باید قطعنامه ۲۲۱۶
شــورای امنیــت را اجــرا کــرده و از حدیــده
عقبنشینیکنند.
پیشــتر انور قرقاش ،وزیر مشاور امارات
در مصاحبهای با روزنامه لوفیگارو فرانســه
مدعی شــده بود :مهلتی کــه ائتالف عربی
بــرای دســتیابی بهتوافقــی بــا نیروهــای
انصــاراهلل برای ممانعــت از آغاز عملیاتی
در حدیده به ســازمان ملل داده بود ،شــب
سهشنبه  ۱۲ژوئن به اتمام رسید.
ëëواکنشهایجهانی
ســازمان ملــل و صلیب ســرخ جهانی
دیــروز بــا آغــاز حمله بــه حدیده بــار دیگر
نسبت به کشــتار غیرنظامیان ابراز نگرانی
کردنــد و در مصاحبه با رویترز گفتند :طبق
قوانیــن بینالمللــی حقــوق بشــر تمامــی
ی بایــد مراقــب
طرفهــا در ایــن درگیــر 
جــان غیــر نظامیــان باشــند« .مــاری کلیر
فغالی» ،ســخنگوی صلیب ســرخ جهانی

گفــت :حملــه بــه حدیــده اوضاع یمــن را
بدتر میکنــد .صندوق حمایــت از کودکان
ســازمان ملل متحد (یونیسف) نیز هشدار
داد این حمله جان  ۳۰۰هزار کودک یمنی
را تهدید میکند .این در حالی اســت که بنا
بر تازهترین آمار ،در سه سال و سه ماه اخیر
که از جنگ عربســتان علیه یمن میگذرد،
11هزار یمنی از جمله دو هزار و  230کودک
و یکهــزار و  698زن در حمــات ائتــاف
متجــاوز عربــی کشــته شــدهاند و قحطی و
بیماری در این کشور بیداد میکند.
بنــدر اســتراتژیک حدیــده کــه در حال
حاضــر تحت کنترل انصاراهلل یمن اســت،
یکــی از گذرگاههــای مهــم بــرای ورود
کمکهای انســانی شــامل غــذا ،دارو و آب
آشامیدنی بهداشــتی به این کشور است .از
همین رو عربســتان برای تحت فشــار قرار
دادن انصــاراهلل یمن ،چندین ماه این بندر
را در محاصــره قــرار داد و اجــازه ورود هیچ
هواپیما یا کشتی را به آن نمیداد.

حریری در مسکو به دیدار پوتین رفت

اســتقبال کــرد .بــه گــزارش ایســنا ،دفتر
مالکی در بیانیهای اعالم کرد« :دو طرف
طی این دیدار به بررسی تحوالت سیاسی
و امنیتــی و آینده روند سیاســی در ســایه
تحــوالت مرحلــه کنونــی پرداختنــد و بر
ضــرورت همــکاری در راســتای تشــکیل
ائتــاف ملــی فراگیــر و انتقال بــه فضای
ملی با هدف تأســیس مؤسســات دولتی
و مشــارکت دادن همگان در آمادهسازی
برنامههای دولت آتی تأکید کردند».
ëëآتشبهخرمنآرایمردم
درحالــی کــه تالشهــا برای تشــکیل
دولــت در عــراق رفتهرفتــه جدیتــر
میشــود ،بهدنبــال لغــو نتایــج آرای
برخی پایگاههــای انتخاباتــی و موافقت
با بازشــماری دســتی آرا ،انبــار نگهداری

صندوقهای رأی در کام آتش فرو رفت.
مقتــدی صــدر روز سهشــنبه آتــش زدن
صندوقهای رأی را جنایتی منزجرکننده
خواند و گفت ،موضعگیــری خود را بعد
از اعــام نتایج تحقیقــات خواهد گفت.
بهدنبــال ایــن اتفاق ،مقامهای سیاســی
عــراق واکنــش نشــان دادنــد و اکثریــت
آنها احتمــال برگــزاری انتخابات مجدد
را مــردود دانســتند .روز گذشــته حیــدر
العبــادی اعــام کــرد تحقیقــات اولیــه
نشــان میدهــد آتشســوزی در مخــازن
کمیســاریای عالی انتخابات در الرصافه
در شــرق بغــداد ،عمــدی بــوده اســت و
دولت عراق در صدد انجام تحقیقهای
بیشــتر دربــاره هویــت عامــان ایــن
شسوزی است.
آت 
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درســت همــان روزی کــه جهــان بــه
ســنگاپور و دیــدار تاریخی ســران امریکا
و کــره شــمالی چشــم دوختــه بــود ،در
شــرق آسیا و در خاک تایوان یک هیأت
امریکایی نه چندان بلندپایه در سکوت
خبری داشت ساختمان جدید سفارت
واشــنگتن در تایــوان را افتتــاح میکرد؛
اتفاقــی کــه میتوانــد بــه تنشهــای
تــازه و جــدی بیــن پکــن و واشــنگتن
دامن بزند.

در مراسم افتتاح این ساختمان جنجالی
که امریــکا برای ســاختنش  250میلیون
دالر هزینــه کرده بــود ،طــرف تایوانی در
ســطح عالــی یعنــی در ســطح رئیــس
جمهــوری شــرکت کــرده بــود امــا در
طرف امریکایــی معاون وزیــر فرهنگ و
آموزش بهعنوان عالیترین مقام حضور
داشــت که نشــان مــیداد امریــکا هیأت
عالیرتبــهای بــرای ایــن اقــدام تنــش زا
اعزام نکرده اســت .روزنامــه تایپه تایمز

تایوان دربــاره این اتفاق نوشــت ،امریکا
و تایــوان همچنــان دارای روابط نزدیکی
هســتند و دولتهای دو طــرف بهدنبال
پیشبردمناسباتهستند.
ناظــران نیــز بــر این باورنــد کــه امریکا با
نادیده گرفتن هشــدارهای چیــن درباره
تخطــی از سیاســت «چیــن واحــد»؛ بــا
راهاندازی نمایندگی جدید خود در تایوان
نشــان داد که همچنان بهدنبال حمایت
از این جزیره در برابر چین است.

آغاز «ائتالف ملی» در عراق

کبری نظری

وفاداریواالتر
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افتتاح سفارت امریکا در تایوان و تنش تازه در روابط واشنگتن – پکن

خشم متحدان آسیایی واشنگتن
از وعده جنجالی ترامپ به «اون»
ژاپن و کره جنوبی بابت توقف رزمایشهای نظامی
مشترک امریکا در منطقه نگران هستند
امریــکا ایــن روزهــا شــاهد اقدامات رئیــس جمهوری اســت کــه کوچکترین
اهمیتی به متحدان دیرینه واشــنگتن نمیدهد و گواه این ادعا نیز رخدادهای
هفته گذشته اجالس گروه  7و خشم متحدان اروپایی و اظهارات روز سهشنبه
ترامــپ مبنــی بر توقــف مانورهــای نظامی مشــترک با کــر ه جنوبــی و خروج
نیروهــای نظامــی امریــکا از ایــن کشــور و نارضایتــی متحدان آســیایی اســت.
اظهاراتــی که شــیرینی توافق اون  -ترامپ را بســرعت در کام مــون جائه این،
رئیس جمهوری کر ه جنوبی تلخ کرد ،واکنش شــدید ژاپن را بهدنبال داشت و
وزیر خارجه امریکا را واداشــت برای ارائه توضیحات در این باره به سئول سفر
کند .پنتاگون نیز اعالم کرده اســت ،از اینکه ترامــپ قصد دارد چنین وعدهای
بدهد ،خبر نداشته است.
بــ ه گــزارش «ایران» به نقل از ســایت شــبکه خبری ســیانان ،بعدازظهر
سهشــنبه هنگامــی که دونالد ترامــپ در کنفرانس خبری بیش از یک ســاعته
خود در ســنگاپور از توقف رزمایشهای نظامی مشــترک امریکا با کر ه جنوبی
ســخن گفت و اعالم کرد ،قصــد دارد نظامیان امریکایی را از این کشــور خارج
کند ،دولت ســئول بسرعت واکنش نشان داد و گفت :نیاز است درباره معنای
توگو کند .این واکنش ســئول
واقعی اظهارات ترامپ با مقامات امریکایی گف 
نشان میداد پیش از این و در پشت پرده چنین مباحثی بین دو متحد مطرح
نشده بوده و این هم یکی از اقدامات شوک برانگیز رئیس جمهوری غیرقابل
پیشبینــی امریکا اســت .اقدامــی کــه روزنامهها و رســانههای روز سهشــنبه و
چهارشــنبه کر ه شــمالی نیز بیش از آنکه به سند مشــترک امضا شده بین اون
و ترامــپ بپردازند بــر وعده خروج نظامیــان امریکایی از کــر ه جنوبی و توقف
مانورهای نظامی مشترک واشنگتن  -سئول متمرکز شدند.
عــاوه بر کر ه جنوبی ،ژاپن ،دیگر متحد آســیایی امریکا نیز از این ســخنان
ترامپ متعجب و البته خشمگین شد ب ه طوری که «ایتسونوری اونودرا» ،وزیر
دفــاع ژاپن دیروز چهارشــنبه تأکید کرد ،حضور نظامــی امریکا در کر ه جنوبی
و رزمایشهای نظامی مشــترک این دو کشــور برای امنیت منطقه شرق آسیا
«حیاتی» اســت .به گــزارش خبرگزاری رویترز ،این مقــام نظامی ژاپن گفت:
ما میخواهیم بر سر این الزام [مانورهای نظامی مشترک] یک تفاهم میان
ژاپن ،امریکا و کرهجنوبی برقرار باشد .او افزود :ژاپن رزمایش نظامی مشترک
خــود بــا امریــکا را ادامه خواهــد داد و بــه برنامههایــش برای تقویــت تدابیر
دفاعی خود در مقابل تهدید حمالت موشــکهای بالستیک کر ه شمالی نیز
ادامه میدهد.دیروز چهارشنبه مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه امریکا برای ارائه
توضیحات درباره این سخنان ترامپ به همتاهای کرهای و ژاپنی خود به سئول
سفر کرد البته این سفر از قبل برنامهریزی شده بود اما اکنون اهمیت بیشتری
پیدا کرده اســت .یکی از ســخنگوهای نظامیان امریکا در کره جنوبی که نامش
فاش نشــده نیز که شــاهد خشــم ســئول بود ،برای کاســتن از این خشم اعالم
کــرد :هنوز دســتوری درباره توقف رزمایشهای مشــترک بــا کرهجنوبی صادر
نشده است .تا زمانی که صراحتاً فرمانی برای متوقف شدن این رزمایشهای
مشترک ساالنه دریافت نشود تمرینات با ارتش کرهجنوبی ادامه خواهد یافت.
برخی رسانههای امریکایی دیروز نوشتند ،جیمز ماتیس ،وزیر دفاع امریکا
از قصد ترامپ برای توقف مانورهای نظامی مشــترک با سئول اطالع نداشته
اما دینا وایت ،سخنگوی پنتاگون آن را رد کرد و درعین حال به بیبیسی گفت:
«اتحاد ما [با سئول] آهنین است و صلح و ثبات در منطقه را تضمین میکند».
در داخــل امریــکا نیز واکنشها بــه توافق اون  -ترامپ در ســنگاپور چندان
مثبت نبود .چاک شــومر ،رهبر دموکراتها در ســنای امریکا این توافق را فاقد
جزئیــات دانســت و گفــت :ترامپ در مذاکــرات از اهرم قابل مالحظــه درباره
برنامــه اتمــی کره شــمالی چشــم پوشــی کرده اســت .برخــی از قانونگــذاران
جمهوریخــواه نیــز گفتهانــد ،هرگونــه توافــق با کــر ه شــمالی باید مــورد تأیید
دو ســوم ســنا باشــد و بــه ایــن ترتیــب ،بــه حمایــت اکثریــت دموکراتهــا در
ســنا نیــاز دارد .آنــان تعلیــق مانورهــای مشــترک امریکا و کــر ه جنوبــی را نیز
نگرانکنندهدانستند.
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ســعد حریری نخســتوزیر لبنان روز گذشــته وارد روسیه شــد تا با والدیمیر پوتین
رئیسجمهوری این کشــور و سایر مقامهای آن دیدار کند .او طی دیدار با والدیمیر
پوتین در کاخ کرملین درباره آخرین تحوالت لبنان ،منطقه و روابط دوجانبه بحث
و تبادل نظر کرد .همچنین قرار اســت او در مراســم افتتاحیه جام جهانی فوتبال و
مسابقه میان تیمهای عربستان و روسیه شرکت کند .او پیش از سفر به مسکو ،طی
مراسم استقبال از فیلیپ الزارینی هماهنگکننده امور بشردوستانه سازمان ملل در
لبنان و نماینده دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل در لبنان اعالم
کرد که ســازمان ملل در بررســی موضــوع آوارگان به لبنان کمــک میکند و راهحل
نهایــی در ارتبــاط بــا آوارگان هم برای آنها و هم برای این کشــور ،بازگشتشــان به
سوریه است.

در جلسه رأیگیری تغییر در الیحه برگزیت تحت عنوان قانون خروج از اتحادیه
اروپا که از روز سهشنبه آغاز شد و تا چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد ۳۲۴ ،نماینده
مجلس عوام با این طرح مخالفت کردند.
به گزارش «ایران» به نقل از گاردین ،در این نشست ،نمایندگان پس از 6ساعت
بحث و مجادله ،تنها به نیمی از بندهای اصالحاتی رأی مثبت دادند .مهمترین
اصالحیه مربوط به متممی بود که لرد هیلشام در مجلس اعیان مطرح کرده
بود و طی آن خواستار رأی نهایی پارلمان درباره توافق نهایی برگزیت شده بود.
در این جلسه که درباره  15اصالحیه بحث صورت گرفت324 ،نفر از نمایندگان
در مقابل  298نفر دیگر به الیحه اصالحی رأی مخالف داده و بدین ترتیب راه
ی باز گذاشته شد.
برای دولت ترزا م 
دیوید دیویس وزیر برگزیت انگلیس دقایقی پس از شروع جلسه از نمایندگان
خواست تا با آرای خود در مذاکرات برگزیت جایگاه دولت را تضعیف نکنند .او
گفت که واگذاری تصمیمگیری درباره راهبرد برگزیت به پارلمان ،دست مذاکره
کنندگان انگلیسی را میبندد و به توافق بدی با اتحادیه اروپا منجر خواهد شد.
ی نخســتوزیر انگلیس هم پیش از آغاز نشســت مجلس عوام خواستار
ترزا م 
وحدت و همسویی نمایندگان شد و تأکید کرد که از انتقاد و سرزنش علیه دولت
دســت بردارند .او افزود« :اطمینان دارم میتوانیم به توافقی دست پیدا کنیم
که همزمان با حفظ مرزهایمان با اتحادیه اروپا ،به همکاریهای تجاریمان با
این اتحادیه ادامه دهیم ».از سوی دیگر ،معاون وزیر دادگستری انگلیس صبح
ی از مقام خود
سهشــنبه اعالم کرد برای مخالفــت با راهبرد برگزیت دولت مــ 
کنار ه گیری کرده است.
 ëëپلیس رژیم صهیونیســتی برای نخســتین بــار از بنیامین
نتانیاهو ،نخســتوزیر این رژیــم در پرونده رشــوه مربوط به
ی از آلمان بازجویی کرد.
دوخط خبر خرید زیردریای 
 ëëنــروژ اعــام کــرده بــزودی از امریکا درخواســت خواهد کــرد تا تعــداد نیروهای
مستقرش در شمال نروژ را دو برابر کند و آنها را به نزدیکی مرز این کشور با روسیه
بفرستد.
ëëدر پی انتشار ارقامی از درآمدهای دختر و داماد دونالد ترامپ که نشان میدهد
درســال اول ریاســت جمهوری وی بیــش از 82میلیون درآمد داشــتهاند ،خانواده
ترامپ به اســتفاده از مقام ریاســت جمهوری در راســتای تأمین منافع شــخصی
متهم شدند.
 ëëدادگاه عالی اســپانیا همسر خواهر پادشــاه این کشور را به اتهام میلیونها یورو
فساد مالی به پنج سال و  ۱۰ماه زندان محکوم کرد.
 14 ëëمظنون داعشی در شهرهای سامسون و آدانا توسط مأموران پلیس مبارزه با
ترور ترکیه دستگیر شدند.
 ëëدر پی تصمیم دولت جدید ایتالیا مبنی بر بستن بنادر به روی کشتیهای حامل
پناهجویان در دریای مدیترانه ،ایتالیا یکپارچه اعتراض شد و هزاران نفر در سراسر
این کشور با شعار «بنادر را باز کنیم» علیه این تصمیم اعتراض کردند.
 ëëمقدونیه با هدف پایان دادن به تنشهای به وجود آمده میان این کشور و یونان
با تغییر نام خود به «جمهوری مقدونیه شمالی» موافقت کرد.
 ëëهمزمــان بــا برکناریهای گســترده مقامهای ارشــد وابســته به دولــت قبل در
مالزی ،دو تن از قضات ارشد این کشور هم از سمتهایشان برکنار شدند.

