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قسمت

سخنرانی گولدمن

پافشاری «بی بی» بر یک طرح تکراری

در اواخر فوریه بعد از نخستین ماه پر هرج و مرج در بخش غربی کاخ سفید ،بهنظر
میآمد عملیات جارد و ایوانکا برای تخریب بنن کمکم مؤثر واقع میشود .این زوج،
حلقهای تقویتی متشــکل از اســکاربورو و مــرداک ایجاد کرده بودند کــه نارضایتی و
سرخوردگی عمیق رئیس جمهوری از اهمیت پیدا کردن بنن در کاخ سفید را تقویت
میکــرد .تا هفتهها بعد ازچاپ مقالــه اصلی مجله تایم با عکس روی جلد بنن ،به
توگویی انجام میشــد که ترامپ به تلخی به آن اشــاره نمیکرد( .راجر
زحمت گف 
ایلز میگفت« :از نظراو مقالههای مربوط به عکس روی جلد مجله تایم مسأله برد
و باخت است .ممکن است هر کسی وارد این بازی شود اما او نمیشود )».اسکاربورو
بیرحمانــه در مــورد بنن مرتب حرف مــیزد .مرداک هم در مــورد عجیب و غریب
بودن و افراطگرایی بننیسم سخنرانیهای غرایی داشت و بنن را با ایلز ربط میداد:
«هر دو دیوانهاند».
کوشنر همچنین این ایده را به رئیس جمهوری – که همیشه از ضعف مرتبط با پیری
ترس دارد – القا میکرد که بنن شصت و سه ساله در زیر فشار کار سنگین در کاخ سفید
دوام نمیآورد .در واقع بنن شانزده و هجده ساعت در روز ،هفت روز هفته ،کار میکرد
و از بیم از دســت دادن یکی از جلســات رئیس جمهوری یا اینکه کسی این فرصت را از
چنــگ او در بیــاورد ،خود را در تمامی شــبها به حالت آمادهباش میدید .با گذشــت
هفتهها به نظر میرســید بنن در مقابل چشــم همگان از نظر فیزیکی در حال تحلیل
رفتن است :چهرهاش ورم کردهتر از پیش شد ،پاهایاش هم ورم کرده بود ،چشمهایش
کم سو شده و لباسهایش بیشتر اتو نکرده بودند و حواسش بیشتر پرت میشد.
***
با شروع ماه دوم ریاست جمهوری ترامپ ،تیم چهار نفره جارد-ایوانکا-گری-دینا
توجه خود را روی سخنرانی رئیس جمهوری درجلسه مشترک کنگره مورخ  28فوریه
متمرکز کرد .کوشنر اعالم کرد« :دوباره از اول ،همه چیز دوباره از اول».
ایــن موقعیــت فرصتی ایــدهآل فراهم میکرد .ترامــپ باید در مقابل او ســخنرانی
ایراد میکرد .متن این ســخنرانی فقط روی صفحه دســتگاه مخصوص متنگذاری
در برنامههــای تلویزیونــی به نمایش در نمیآمد بلکه قبــل از آن در همه جا توزیع
میشــد .عــاوه برایــن ،جمعیــت بــا نزاکــت حاضر بــه طــرف او تخم مــرغ پرتاب
نمیکردنــد .کارگــزاران او هــم بــر همــه چیز مســلط بودنــد .و حداقل در مــورد این
موقعیت خاص ،تیم جارد-ایوانکا-گری-دینا کارگزار بودند.
ایوانــکا بــه پــدرش گفت« :اگــر یک کلمه از این ســخنرانی از اســتیو باشــد ،او کل
اعتبار آن را و تحسینهایی را که از آن خواهد شد به خودش نسبت خواهد داد».
ایوانکا خوب میدانســت که برای ترامپ ،اعتبار و تحســین بسیار بیشتر از محتوا
محرکــی قــوی و تحریککننــده احساســات اســت ،اظهــارات او تضمیــن میکرد
کــه ترامــپ آن را از دســترس بنــن دور نگه خواهد داشــت.بنن این ســخنرانی را
«سخنرانی گولدمن» خواند.

فرحناز دهقی
خبرنگار

دور تنــد تحــوالت منطقــه از روزهــا
پیــش آغاز شــده و بــه تبــع آن دیدارها و
مالقاتهــا یــک بــه یــک پشــت درهای
بسته صورت میگیرد .ناظران میگویند
در دیــدار روز گذشــته والدیمیــر پوتیــن،
س جمهوری روســیه با نخســتوزیر
رئی 
رژیــم صهیونیســتی ،بنیامیــن نتانیاهــو
فقــط و فقــط با یــک خواســته و هدف پا
به مسکو گذاشــته بود :جلوگیری از نفوذ
ایران در منطقه.
بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل از
هاآرتص ،نتانیاهو در حالی پا به جلســه
چهارشــنبه گذاشــت کــه آرزو میکــرد
وقــت جلســه تمــام و کمــال در خدمت
خواســتههای او قرار گیرد .خواستههایی
که ســرگئی الوروف آن را غیر واقعبینانه
میدانــد .امــا نخســتوزیر رژیــم
صهیونیستی همچنان با اصرار از روسیه
میخواهــد حضــور معنــوی و فیزیکــی
ایران را در سوریه متوقف کند.
سه دیدار طی  6ماه نشان از سماجت
اســرائیل بــرای بــه کرســی نشــاندن این
خواســتهاش دارد امــا روســیه در پاســخ
بارهــا و بارهــا بــه او گفتــه محقق شــدن
چنیــن خواســتهای ممکــن نیســت و بــا
این طــرح مخالف اســت و در عمل هم
نشــان داده کــه حضــور ایران در ســوریه،
وقتــی بــه خواســت دولــت ایــن کشــور
روی داده اســت ،بــا خواســت یک عامل

خارجی و بیگانه شدنی نیست .براساس
گزارشهایــی از ســوریه حتــی در مبــارزه
نیروهــای دولــت دمشــق بــا معارضان
ســوری در اســتان درعــا طــی روزهــای
گذشــته ،مستشــاران ایرانــی و نیروهــای
حزباهلل شــانه به شــانه ارتــش و مردم
ســوریه حرکت کردند و حمایت معنوی
خود را از ســوریه دریغ نکردند .براساس
ایــن گزارشهــا ،هماکنــون نیروهــای
دمشــق در تالشــند تــا به مناطــق تحت
تســلط معارضــان نفوذ پیدا کننــد .هنوز
مشــخص نیســت اســرائیل تا چه اندازه
بــه این اعتمــاد دارد کــه روســیه با طرح
آن موافقــت میکند .اما ظاهراً این رژیم
طرح خود را از دو ســال پیــش که دونالد
ترامپ به کاخ سفید راه پیدا کرده بود ،به
گوش پوتین رسانده بود.
نتانیاهو پیش از ســفر خود به مســکو
با ســرگئی ورشینیان معاون وزیر خارجه
روســیه و الکســاندر الورنتیف ،فرســتاده
ویژه روسیه در امور سوریه دیدار و رایزنی
کرد تا با دست پر و آمادگی کامل به دیدار
پوتین برود .مســکو اما به این اشاره کرده
کــه تالش میکنــد حریــم  80کیلومتری
حضور نیروهای غیر ســوری بــا مرزهای
سرزمینهای اشغالی را حفظ کند.
وعده اسرائیل به روسیه از کیسه امریکا
نتانیاهو خوب میداند رفع تحریمها
علیه مســکو که بعــد از الحــاق کریمه به
روسیه وضع شد ،تا چه اندازه برای پوتین
اهمیت دارد .به همین خاطر به احتمال
س جمهوری
زیاد در نشست دیروز به رئی 

روسیه پیشــنهاد داده که اگر خواسته این
رژیــم را در ســوریه عملی کنــد ،ترامپ را
راضی خواهد کرد که تحریمهای روســیه
را از میــان بــردارد .روز قبــل از ایــن دیدار
هــم مجله  93ســاله نیویورکــر فاش کرد
کــه مســئوالن عربســتان ،امــارات و رژیم
صهیونیستی دونالد ترامپ را تحت فشار
گذاشــتهاند تــا در برابــر والدیمیــر پوتین
دست به قمار بزرگی بزند .آنها بر اساس
سیاســتی جدیــد قصــد دارنــد و تــاش
میکنند ترامپ را تشویق کنند تا به روسیه
وعــده دهــد ،در صــورت بــرآورده شــدن
خواستههای آنان در سوریه ،تحریمهای
روســیه به خاطر اقداماتــش در اوکراین و
جدا کردن کریمه از این کشــور ،برداشــته
شود .به گزارش نیویورکر در همین رابطه
دیدارهایی هم به ابتکار عمل محمد بن
زاید ولیعهد ابوظبی صورت گرفته است.
یکی از این نشســتها در برج ترامپ
بــا حضــور ســفیر روســیه در واشــنگتن
برگــزار شــد .اما ایــن تنها تــاش امارات
بــرای نزدیکتر شــدن بــه روســیه نبود.
امارات و عربســتان جهت تشویق پوتین
به مشــارکت بــا کشــورهای عــرب حوزه
خلیــج فــارس ،ســرمایهگذاریهای
چندمیلیــاردی در روســیه را آغــاز و
نشســتهای ســطح باالیی را در مسکو،
ابوظبــی و ریــاض برگــزار کردنــد .در این
گــزارش آمــده کــه امــارات تنهــا کشــور
منطقه نیست که خواهان تقویت روابط
امریــکا و روســیه اســت ،دو کشــوری کــه
برخی ناظران میگویند در آستانه جنگ

ســرد قرار دارند .مســئوالن اسرائیلی نیز
پس از پیــروزی ترامــپ در انتخابات ،در
راســتای تقویت روابط میان واشــنگتن و
مسکو تالش کردند.
ســفیر رژیــم صهیونیســتی در امریکا
و یکــی از چهرههای نزدیــک به نتانیاهو
تأکیــد کرده کــه تلآویو دولــت ترامپ را
بــه همــکاری مســتحکمتر بــا پوتیــن در
سوریه تشویق کرد به این امید که مسکو،
ایرانیهــا را به تــرک ســوریه راضی کند.
اما برخــی مقامهای امریکایی میگویند
مطرح کــردن ایــن پیشــنهاد در بدترین
موقــع روی داده اســت .بــا وجــود ایــن
ترامپ خود نیز خواســتار گرم شدن تنور

تداوم دومینوی استعفاها در لندن

حمله انتحاری به یک ستاد انتخاباتی در پاکستان

ی به  4نفر افزایش یافت
شمار «قربانیان» طرح پسا برگزیت ترزا م 
ندا آکیش
خبرنگار

«بــن بردلــی» و «ماریــا کالفیلــد»،
دومعاون حزبی ترزا می ،نخســتوزیر
انگلیس سهشنبه شب به وقت محلی
در اعتــراض بــه طــرح او بــرای اجــرای
برگزیــت اســتعفا دادنــد و بــه جبهــه
دیوید دیویس ،وزیر مستعفی برگزیت
و بوریــس جانســون ،وزیــر خارجــه
ســابق پیوســتند تــا نگرانیهــا دربــاره
آینده سیاســی حــزب حاکــم محافظه
ی بــه
کار انگلیــس و شــخص تــرزا مــ 
باالتریــن حــد برســد و حتــی احتمــال
اجرایی نشــدن برگزیت در موعد مقرر
( 29مارس  )2019تقویت شود.
بــه گزارش «ایران» بــه نقل از دیلی
تلگــراف ،این دو معــاون حزبی «می»
کــه در ژانویــه ســالجاری میــادی بــه
همــراه  6نفر دیگــر بهعنــوان معاونان
حزبــی نخســتوزیر انتخــاب شــدند،
در نامههــای اســتعفای خــود ،بــه
نخســتوزیر هشــدار دادنــد ،طــرح
اقتصــادی او بــرای پســابرگزیت کــه
روز جمعــه گذشــته پــس از ســاعتها
مشاجره بین اعضای کابینه مورد توافق
کابینــه قــرار گرفــت و به ظاهــر پیروزی
بزرگــی برایــش بــه شــمار میرفــت ،با
روح برگزیت ســازگاری ندارد و اگر اجرا
شــود ،باعــث میشــود ،برگزیــت تنهــا
در حد یک نام باشــد و نه بیشــتر .نکته
جالب اســتعفاهای سهشــنبه شــب در
حــزب حاکــم انگلیس ایــن بــود که در
همه پرســی ســال  2016این کشور برای

اولین جرقه اختالف در ناتو
گــروه جهــان  /دونالــد ترامــپ
رئیسجمهوری امریــکا که برای حضور
در نشســت اعضــای ناتــو در بروکســل
حضــور دارد ،روز گذشــته بــه ینــس
استولتنبرگ دبیرکل ناتو گفت« :آلمان
بهخاطــر واردات انرژی از روســیه ،اســیر
این کشور است».
بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل از
خبرگزاری الجزیره ،او در ادامه تصریح

برگزیــت« ،ماریــا کالفیلــد» در جبهــه
موافقــان برگزیت بــود و «بــن بردلی»
در جبهــه مخالفــان برگزیــت امــا حاال
هر دو در اعتــراض به وفادار نبودن ترزا
ی بــه روح برگزیت اســتعفا دادهاند و
م 
بزرگترین نگرانیشان این است که این
ی از محبوبیت حزب حاکم
کار خانم م 
بکاهــد و در انتخابــات بعــدی باعــث
شود ،حزب اپوزیسیون کارگر به رهبری
جرمــی کوربیــن ،پیشــتاز شــود .در این
راستا ،کالفید در نامه استعفای خود به
«می» هشــدار داد که طــرح او منجر به
ریــزش حامیــان حــزب محافظــه کار و
«نخســتوزیری کوربیــن [رهبــر حزب
کارگر]» شود.
به گزارش «ایران» به نقل از سایت
ی ام اس ان ،بردلــی نیــز هشــدار
خبــر 
داده است« :اگر برگزیت را تمام و کمال
اجرا نکنیم باید کلید خانه شــماره  10را
به جرمی کوربین تقدیم کنیم ».وی در
تشریح دلیل استعفای خود هم گفت:
«با هیچ اصل اخالقــیای نمیتوانم از
طرحــی دفــاع کنم که ناقض خواســت
 71درصــد از کســانی اســت کــه بــه من
رأی دادنــد و مــرا وارد پارلمــان کردند.
آنهــا خواســتار خــروج از اتحادیــه اروپا
بودنــد ».او افــزود« :طــرح جدیــد مــی
تمــام فرصتهایــی کــه از برگزیــت
نصیــب انگلیــس میشــود را از بیــن
میبرد».
وزیــر خارجــه و وزیــر برگزیــت
انگلیــس نیز کــه روز دوشــنبه با فاصله
چند ســاعت از هــم ،اســتعفای خود را
تقدیم نخستوزیر کرده بودند ،همین

کــرد« :خیلــی بیجاســت کــه ایــاالت
متحــده بابــت دفــاع از اروپــا در مقابل
روســیه پــول پرداخــت کنــد؛ آن هم در
حالی کــه آلمــان ،بزرگتریــن اقتصاد
اروپــا ،از انعقــاد توافقهــا بــا مســکو
حمایت میکند .ما از آلمان محافظت
میکنیم ،از فرانســه حفاظت میکنیم،
از تمام این کشورها محفاظت میکنیم
امــا از آن طــرف خیلــی از این کشــورها

روابط با روســیه اســت .او پیــش از دیدار
بــا پوتیــن در هفتــه آینده در هلســینکی
پایتخــت فنالنــد ،صریحــاً خواســتار
بازگشت این کشور به گروه هفت صنعتی
شــد .همچنیــن در ضیافــت شــامی در
نشســت ســران این گــروه در کانادا گفت
جزیــره کریمه متعلق به روســیه اســت
زیــرا مردمی که در آنجا زندگی میکنند،
روســی صحبــت میکننــد .نیویورکر نیز
نوشــته کــه حتــی اگــر ترامــپ پیشــنهاد
اسرائیل ،عربستان و امارات را قبول کند
و آن را بــه پوتیــن تحویل بدهــد ،باز هم
رئیسجمهوری روسیه نمیتواند آنها را
راضی کنــد زیرا خروج نیروهای ایرانی از

سوریه در توانایی روسیه نیست.
بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل از
واشنگتنپســت ،نتانیاهــو هفتــه پیــش
در جلســه بــا اعضای کابینــه خود گفت:
«کامــاً واضــح اســت کــه من مرتــب با
دولــت امریــکا در تمــاس هســتم .ایــن
روابــط بــا دو قدرت بــزرگ به من کمک
میکند که بتوانم امنیت اسرائیل را برای
همیشــه و البتــه در برهــه کنونــی تأمین
کنم ».اما ضوی بارل تحلیلگ ر هاآرتص
اعتقــاد دارد نتانیاهــو بیــش از حــد
خوشخیــال اســت؛ او تنهــا میتواند به
همکاریهای محدود روســیه و اسرائیل
امید داشته باشد.

کمتر از  2هفته مانده به انتخابات سراسری رخ داد
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امانوئــل مکرون ،رئیسجمهوری فرانســه اعالم
کرد بنا دارد در ســخنرانی ساالنه خود در پارلمان
کشــورش از طرحهای خود برای یک ســال آینده
رونمایی کند .اما او در شرایطی قصد چنین کاری
را دارد کــه محبوبیتــش در جامعه بشــدت تنزل
کــرده اســت که یــک نمونــه آن دیــروز در تحریم
سخنرانی او در قصر باسیل رخ داد.

getty images

آتشوخشم
درکاخسفیدترامپ

مایکل وولف

ایــن روزنامه انگلیســی در نســخه امریکایــی خود خبر
از اولیــن برخــورد جدی انگلیــس با شــرکت امریکایی
فیسبوکخبردادهونوشتهاست:انگلیسدرایناقدام
فیسبــوک را متهم کرده کــه در جمــعآوری اطالعات
 87میلیــون کاربــر اشــتباه عمل کــرده اســت و امنیت
اطالعات آنان را تأمین نکرده است .این اولین بار است
کهفیسبوکبهدالیلامنیتیموردتنبیهقرارمیگیرد.

AFP

ما بشــدت عصبانی بودیم .آیا اگر کالین در بیمارســتان دیگری یا نزد پزشک دیگری
کــه آزمایشهــای الزم را در مورد باکتری کشــنده انجام میدادند ،بــه دنیا آمده بود،
احتمــاالً االن زنــده بــود؟ چــون در چنیــن بیمارســتانی پاتریــس بموقــع و در اواخــر
حاملگــیاش مورد آزمایش قرار میگرفــت و نوزاد نیز بالفاصله پس از تولد ،درمان
میشــد .امــا چــون او نــزد دکتــری به دنیا آمــد که ایــن آزمایــش را انجام نمــیداد و
بیمارستان هم بهعنوان یک رویه از پزشکان نمیخواست که این کار را انجام دهند،
جان خود را از دســت داد .البته گفتن این حرفهــا االن فایدهای ندارد .پاتریس پس
از ایــن اتفاق عمیقاً درباره مســائل علمی این بیمــاری مطالعه میکرد و با محققی
در مرکز کنترل بیماریها و افراد خوبی در تشــکل موســوم به «انجمن اســترپ گروه
والدین نوزاد از دســت داده بود ،مرتبط شــد .نوزادان در سراســر
بــی» که متشــکل از
ِ
کشور بیدلیل می ُمردند ،در حالی که تشکلهای حرفهای پزشکی به آهستگی عوض
میشدند و رویههای خود را تغییر میدادند.
پاتریــس میگفــت« :من نمیتوانــم پســرمان را برگردانم ،در عین حــال نمیتوانم
رنــج و عذاب مــادران دیگر را که مثل من نوزاد از دســت میدهند ،تحمل کنم .باید
کاری بکنم ».او این حرفها را با اصطالحات مذهبی برگرفته از انجیل نیز برجســته
میکرد .نوشته مورد عالقه پاتریس از انجیل ،جایی بود که ُپل خطاب به رومیها نامه
مینویســد« :ما میدانیم کــه خداوند همه امور جهان را با اراده خود به ســمت خیر
هدایــت میکند ،او برای کســانی که خدا را دوســت دارند و برای کســانی که به خاطر
قصد و هدف خاصی از سوی خداوند فراخوانده میشوند ،خیر و خوبی میخواهد».
او نمیتوانســت شــرح دهد که چرا خدای دوست داشــتنی اجازه داده کالین بمیرد و
توضیحات مفصل و چاپلوسانه درباره «اراده خدا» را هم قبول نداشت.
پاتریس اغلب وقتی که صدای افراد خیرخواه و خوش نیت دیگر به گوش نمیرسید،
به من میگفت« :خدای دوست داشتنی چگونه خدایی است که راضی میشود بچه
من بمیرد؟ من اعتقادی به این حرف ندارم ».اما اعتقاد داشت که باید نتیجه مثبتی
انگیز از دست دادن نوزاد حاصل شود .او اعالم کرد که این نتیجه خوب
از حادثه غم ِ
باید حفظ جان نوزادان دیگر با وادار کردن همه پزشکان به انجام آزمایشهای الزم
باشــد .او پــی ایــن کار را گرفت و غم و اندوهش را به یک کارزار سراســری برای نجات
جان نوزادان تبدیل کرد .پاتریس بهصورت علنی درباره مرگ پســرمان نوشــت و در
حمایت از تالشها برای تغییر استانداردهای بهداشتی و مراقبتی به نقاط مختلف
کشــور سفر کرد .همســرم در ادامه تالشهایش در این زمینه با مجلس قانونگذاری
ویرجینیا صحبت کرد و موفق شــد قانونی را به تصویب برساند که آزمایش و درمان
فراگیر مبتالیان به باکتری «استرپ گروه بی» را شامل میشد .او به تنهایی این کار را
انجام نداد ولی صدای او و صدای بســیاری دیگر از مردمان خوب ،کشــور ما را تغییر
داد .همــه مادران اکنون مــورد آزمایش قرار میگیرند و نوزادانشــان به زندگی خود
ادامه میدهند ،اتفاق خوبی که پس از یک حادثه بسیار بد و غیرقابل تصور ،روی داد.
مادران دیگر هرگز متوجه نخواهند شــد که چه اتفاقی ممکن بود برایشــان بیفتد اگر
این تغییرات روی نمیداد.

پــاورقـی

لوموند (فرانسه)

تصویــر و گــزارش اول ایــن روزنامه بــه تظاهرات
صدها نفــر در پرتوریا ،پایتخــت آفریقای جنوبی
در همصدایی با پلیس این کشور اختصاص دارد.
مردم نسبت به خشونتهای موجود علیه زنان و
کودکان معترض هستند و از همین رو پس از آنکه
«بکی سله» ،رئیس پلیس کشور از مردم خواست
تظاهرات کنند ،خواسته او را اجابت کردند.

فایننشال تایمز (انگلیس)

نتانیاهو در دیدار با پوتین ،خواهان کاهش نفوذ ایران در سوریه شد اما رسانهها این خواسته را غیرواقعبینانه میدانند

وفاداریواالتر

جیمزکومی
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شقایق امیری

استار (آفریقای جنوبی)

افزایــش بهای ســوخت در هائیتی با اعتــراض مردم این
کشــور مواجه شــده اســت .دو کودک در حال فرار از محل
تظاهرات هستند .پشت سر آنها موانعی که مردم سر راه
نیروهای امنیتی ایجاد کردهاند ،درحال سوختن است.
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هشدارها را با ادبیاتهای متفاوت داده
بودند .عالوه بر این  4مقام مســتعفی،
افــراد دیگری در حــزب حاکم انگلیس
ی برای برگزیت
هستند که طرح خانم م 
را بســیار «مالیــم» توصیــف میکنند و
معتقدنــد ،در صــورت اجرا شــدن این
طرح انگلیس حتی پس از برگزیت نیز
ملزم به تبعیت از قوانین اتحادیه اروپا
است و قادر نخواهد بود به طور مستقل
توافقهای تجاری با دیگر کشــورها مثالً
امریکا امضا کند.
البتــه منابــع نزدیــک بــه دولــت
انگلیس دیروز سهشــنبه اعــام کردند،
ی امروز پنجشــنبه جزئیات طرح
ترزا م 
خــود را کــه جمعــه گذشــته اعضــای
کابینــه بــا آن موافقــت کــرده بودنــد،
علنــی میکنــد و در دســترس عمــوم
مردم قرار میدهد .اتفاقی که میتواند
اختالفنظرها و شــکافها را که تاکنون
بین اعضای دولــت و حزب حاکم بود،
به سطح جامعه و موافقان و مخالفان
برگزیــت بکشــاند و بــه ناآرامیهــای
داخلی دامن بزند.

میرونــد و قــرارداد گازی و نفتــی بــا
روســیه میبندنــد و میلیاردهــا دالر بــه
خزانــه روســیه میریزنــد .بــه نظــر من
منصفانه و مناسب نیست که ما از شما
محافظت کنیم .شــما بروید میلیاردها
دالر بــه روســیه پــول بدهیــد .حــدود
70درصــد کنترل آلمان بــا گاز طبیعی
در دســت روســیه قرار میگیرد .به نظر
شما این کار درست است؟»

نخستینسفرترامپبهانگلیس
دربحبوحهجنجالبرگزیتی
بویژه در شرایطی که دونالد ترامپ،
رئیــس جمهــوری امریــکا در آســتانه
نخســتین ســفر خــود بــه انگلیــس ،از
اتفاقهایــی کــه در لندن در حــال وقوع
است با عنوان «آشوب» یاد کرد و گفت:
بســتگی به مردم انگلیــس دارد که ترزا
ی در قدرت بماند یا خیر.
م 
ترامــپ این ســخنان را قبــل از آنکه
واشــنگتن را بــه مقصد بروکســل برای
شــرکت در نشســت ناتــو ترک کنــد ،در
جمع خبرنگاران به زبــان آورد و افزود،
ی داشــته و
او روابــط خوبــی بــا خانم م 
«عالقه همیشگی» به بوریس جانسون،
وزیــر خارجــه مســتعفی انگلیــس
داشت.
ورود ترامــپ بــه انگلیــس امــروز
پنجشــنبه و همزمان با رســانهای شدن
طرح اقتصــادی جنجالی «مــی» برای
پســابرگزیت اســت و او فــردا جمعه با
ی در اقامتــگاه تفریحیاش در
خانم م 
حومه لندن دیدار میکند.

دبیــر کل ناتــو اما در پاســخ گفت که این
قراردادهــا تصمیمهــای ملی هســتند و
در اختیــار ناتــو نیســت که مانــع انعقاد
آنهــا بشــود .اخیراً برلین از ســاخت یک
خــط لولــه جدیــد بــه ارزش  11میلیــارد
دالر بــرای انتقــال گاز روســیه به سراســر
بالتیــک حمایــت کــرده اســت امــا این
باعــث اعتراض ســایر اعضــای اتحادیه
اروپا شده است.

گروه جهان  /تنها چند ســاعت پس از آنکه ســخنگوی ارتش پاکستان اعالم
کــرد ،انتخابات سراســری  25ژوئیــه ( 13روز دیگر) این کشــور با تهدیدهای
امنیتــی مواجــه اســت ،فراخــوان انتخاباتــی «حــزب ملی عوامی» در شــهر
پیشــاور در شمال غرب پاکســتان هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت و در
ایــن حمله دســت کم  20نفر کشــته و بیــش از  63نفر دیگر زخمی شــدند.
بهگزارش «ایران» به نقل از ســایت شــبکه خبری ســیانان ،در میان کشته
شــدههای این حمله انتحاری یک سیاســتمدار ب ه نام «هــارون بیلور» که از
کاندیداهــای حــزب ملی عوامی بــود ،دیده میشــود و بنا بــر اظهارات یک
مقــام امنیتی پاکســتان ،هدف حملــه انتحاری نیز همین سیاســتمدار بوده
اســت ،زیرا هنگامی که «هارون بیلور» در حال ســخنرانی در جمع  ۲۰۰نفر
از حامیــان خــود بود ،انفجار رخ داد .در ســال  2012میالدی نیز پدر «هارون
بیلــور» کــه یک سیاســتمدار محلی بــود در جریــان حمله انتحــاری طالبان
پاکســتان کشــته شــد .بنا بر اظهارات ذوالفقار علی ،ســخنگوی بیمارســتان
«الدی ریدینگ» پیشاور ،این حمله یکی از خونبارترین حمالت سالجاری
پاکســتان به شــمار میرود و نخســتین حمله جدی به ســتادهای انتخاباتی
این کشــور در آستانه انتخابات اســت .طالبان پاکستان مسئولیت این حمله
را برعهده گرفته و محمد خراسانی ،سخنگوی طالبان پاکستان در بیانیهای
گفــت« :انفجــار موفق در پیشــاور آغــاز انتقامگیــری ما اســت و جزئیات آن
بزودی اعالم خواهد شد».
 ëëعربســتان از بازداشــت یــک مســئول عالیرتبــه در وزارت
دفاع این کشــور به اتهام دریافت رشــوه  ۲۷۰هزار دالری خبر
دوخط خبر داد .همچنین دادگاه کیفری ریاض دو جوان از اهالی اســتان
القطیــف در شــرق عربســتان را به اعدام و شــخص دیگــری را به  23ســال حبس
محکــوم کرد ،این دادگاه هیچ توضیحی در خصوص اتهامات این ســه جوان ارائه
نداده است.
 ëëدولت یونان اعالم کرد دو دیپلمات روس را به اتهام «فعالیتهای غیرقانونی»
و دخالتهایی که «امنیت ملی این کشــور را بهخطر انداختــه» اخراج خواهد کرد
و از ورود دو دیپلمات دیگر بهدلیل فعالیتهای غیرمتناســب با وضعیت شغلی
ممانعت به عمل میآورد.
ëëمقامهای ارتش میانمار مدعی شدند مذاکرات صلح در این کشور به بنبست
رســیده و در حــال «غــرق کردن» این کشــور اســت .آنــان گروههای مســلح قومی
(روهینگیا) را مقصر ادامه درگیریها دانستند.
 ëëمقامهای پلیس افغانستان اعالم کردند در جریان حمله به ساختمان آموزش
و پرورش شهر جالل آباد در شرق افغانستان  ۱۱نفر کشته و  ۱۰نفر زخمی شدند.

