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شورش قومیتی در شیلی

نــــما

کشــته شــدن یک جوان  24ســاله از یک قوم اقلیت در
نبــرد پلیــس بــا ســارقان خــودرو در یکــی از شــهرهای
جنوبــی شــیلی ،تبدیــل بــه شورشــی گســترده در ایــن
منطقــه شــد ه اســت .مــردم دولــت را متهــم کردهانــد
نسبت به قومیت آنها بیتوجه است.

شقایق امیری
خبرنگار

دیلیاستار(لبنان):

سای تودی (امریکا):
ی وا 

رئیس ســازمان بینالمللی غذا که
تــازه بــه یمن رفتــه بــود ،میگوید:
روزانــه  50کــودک یمنــی مبتــا به
ســوءتغذیه بــه مراکز این ســازمان
آورده میشــوند .اما آنها تنها قادر
به نجات  20کودک هستند.

لوموند(فرانسه):

جنبــش «جلیقــه زرد» دیــروز
سراســر فرانســه را از کوچکتریــن
روســتاها گرفتــه تــا پاریــس
دربرگرفت .حامیــان این جنبش
بــه افزایــش نــرخ ســوخت و
ناکارآمدی دولت اعتراض دارند.

مالنیا ترامپ از قدرت قانونی خود
بــرای برکنــاری یکــی از مشــاوران
جــان بولتون اســتفاده کرد ،اما این
قدرتنمایــی غیرمعمــول ،زنــگ
هشــدار را درباره قدرت بانوان اول
کاخ سفید به صدا درآورد.

رسواییولیعهد

سازمان سیا فاش کرد حکم قتل جمال خاشقجی را محمد بن سلمان صادر کرده است
ندا آکیش
خبرنگار

ســرانجام راز مگــوی پرونــده قتــل جمال
خاشــقجی ،روزنامه نگار منتقد ســعودی
فــاش شــد و ســازمان اطالعــات مرکــزی
امریکا (ســیا) به نقل از منابع آگاه محمد
بن سلمان ،ولیعهد عربستان سعودی را
به عنوان کســی که فرمان قتل خاشقجی
را صادر کرده اســت ،به جهانیان معرفی
کــرد .ایــن افشــاگری یــک روز پــس از آن
اتفــاق افتــاد کــه دادســتان کل عربســتان
رسماً قطعه قطعه شدن پیکر خاشقجی
پــس از قتل را اعالم کرد و بدون نام بردن
از ولیعهــد ،خواهــان حکــم اعــدام بــرای
 5عامل قتل خاشقجی شد.
به گــزارش ســایت روزنامــه امریکایی
واشنگتن پســت ،مقامات سیا روز جمعه
اعالم کردند ،با توجه به مدارک و اسنادی
که در دست دارند ،اطمینان بسیار زیادی
دارند کــه محمد بن ســلمان فرمان قتل
خاشقجی را صادر کرده است .این گزارش
ســیا در حالی منتشر شد که هم عربستان
و هــم دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهوری
امریکا در  45روز گذشــته برای مبرا کردن
ولیعهد سعودی از این رسوایی به هر دری
زده بودند.
بنا بــر گزارش واشــنگتن پســت ،ســیا
برای رســیدن بــه این نتیجهگیــری تقریباً
قطعــی نقش محمد بن ســلمان در ترور
خاشــقجی به منابع اطالعاتی گوناگون از
جملــه تماس تلفنــی خالد بن ســلمان،
بــرادر ولیعهــد و ســفیر ســابق ریــاض در
واشــنگتن بــا جمال خاشــقجی متوســل
شــده اســت .بنا بر گــزارش ســیا ،خالد در
ایــن تمــاس تلفنــی بــه خاشــقجی گفته
بود ،به کنســولگری عربستان در استانبول

برود و بــه او اطمینان داده بود که خطری
تهدیدشنمیکند.هنوزمعلومنیستکه
خالد از این مسأله که خاشقجی در داخل
کنسولگری کشــته خواهد شد ،خبر داشته
یا نه اما به گفته منابعی که در جریان این
تماس تلفنی بودند و نخواســتند نامشان
فاش شــود ،محمد بن ســلمان ،ولیعهد
سعودی از برادر کوچکتر خود درخواست
کــرده بود که ایــن تماس تلفنــی را برقرار
کند.البتهروزنامهامریکایینیویورکتایمز
توگوی تلفنی
در گــزارش خود ،تاریخ گف 
خالد با خاشقجی را اصالح کرده و نوشته
توگوی تلفنی در اکتبر2017
است ،این گف 
بوده نه اکتبر .2018
با این وجود ،در روزهای نخست ناپدید
شــدن خاشــقجی که گمانه زنیها درباره
قتل سیاســی او قوت گرفتــه بود ،خالد بن
ســلمان که در آن زمان سفیر عربستان در
امریکا بود ،واشــنگتن را ترک کرد و سپس
از ســمت خود کنارهگیری کرد .اقدامی که
برخی تحلیلگران و ناظران از آن به عنوان
فرار یاد کردند.
روز جمعه پس از انتشــار گزارش ســیا
درباره محمد بن سلمان و تماس تلفنی
بــرادرش بــا خاشــقجی ،فاطیما بائشــن،
ســخنگوی ســفارت عربســتان در امریــکا
واکنــش نشــان داد و اعــام کــرد ،ســفیر
(خالد) و خاشــقجی هرگز درباره «چیزی
کــه مرتبط با رفتن به ترکیه باشــد» بحث
نکردند .ادعاهای ســیا اشــتباه اســت و ما
مــدام داریم تئوریهای گوناگــون را بدون
رعایــت اصول اولیــه راســتی آزمایی آنها
میشــنویم .یک مقــام امریکایــی آگاه به
تحقیقات ســیا درباره محمد بن ســلمان
روز جمعــه بــه رســانهها گفــت ،ولیعهد،
حاکــم دوفاکتــوی عربســتان اســت کــه
بــر کوچکتریــن امــور نظــارت میکنــد .به

Reuters

همــه معتقــد بودند کــه بخش بزرگــی از تقصیر برگــردن رینس پریبوس اســت که
نتوانســته کاخ ســفیدی درســت کند که از رئیس جمهوری در برابر خودش – یا بنن
یا بچههای خودش – محافظت کند .درعین حال ،باور کردن اینکه مشــکل اساسی
فقــط پریبــوس بود اگــر نگوییم حرفــی برای شــوخی اســت ،بهانهای راحــت برای
انداختن گناه به گردن دیگری بود :رئیس دفتر با چنین قدرت اندکی نمیتوانســت
ترامپ یا اطرافیانش را هدایت کند .پریبوس خودش ،نه چندان از روی خیرخواهی،
میتوانســت فقط این را بگوید که هیچکس نمیدانســت بدون میانجیگریهای او
بین خویشــان رئیس جمهوری ،اغواگرانش و غرایز شخصی خود ترامپ ،همه این
اوضاع ممکن بود چقدر بدتر باشــد .احتمال داشــت روزی دو یا ســه افتضاح پیش
بیاید اما بدون عزم صبورانه پریبوس و ضربههای ترامپ که به او وارد میشد ،شاید
روزی  10افتضــاح پیــش میآمــد .روز  ۸ژوئــن ،از تقریبــاً  10صبح تــا نزدیک به یک
بعــد از ظهــر ،جیمــز کومی بهصورت علنــی در کمیته اطالعات ســنا شــهادت داد.
شــهادت این مدیر ســابق اف-بی-آی ،کامالً شاهکاری از صداقت ،جایگاه اخالقی،
شــرافت شــخصی و جزئیــات محکومکننده بــود و یک پیام ســاده برای کشــور در بر
داشــت :رئیــس جمهــوری یک احمــق و قطعاً یک دروغگوســت .در عصــر نزاکت
رسانههای مدرن ،تعداد کمی از رئیس جمهورها اینقدر مستقیم در برابر کنگره مورد
چالش قرار گرفته و زیر سؤال رفتهاند .نکته اینجا بود ،نکتهای تلخ در اظهارات کومی:
رئیس جمهوری فکر میکند رئیس اف-بی-آی مستقیماً برای او کار می کند ،کارش
را مدیون لطف اوســت و حاال هم میخواهد کاری را که به او داده پس بگیرد .کومی
گفت« :عقل سلیم ،باز هم میگوید ممکن است من در اشتباه باشم،اما عقل سلیم
من به من میگفت واقعیت این است که او میخواهد در برابر موافقت با تقاضای
من برای باقی ماندن در شــغلم ،چیزی بهدســت آورد ».بنا به اظهار کومی ،رئیس
جمهوری از اف-بی-آی میخواست مایکل فلین را به حال خود بگذارد .همچنین
میخواست اف-بی-آی از تعقیب تحقیقات مربوط به جریان روسیه دست بکشد.
نکته از این واضحتر نمیشــد :اگر رئیس جمهوری مدیر اف-بی-آی را تحت فشــار
میگذاشت چون بیم داشت تحقیقات درباره مایکل فلین ممکن است به او لطمه
بزند ،در این صورت این تالشــی برای ایجاد مانع در راه عدالت بود .تضاد میان این
دو مرد ،کومی و ترامپ ،در اصل تضادی بین دولت خوب و خود ترامپ بود .کومی
در ارائه جزئیات آنچه که فاش شــد و ماهیت مســئولیت خود کامالً دقیق ،منظم و
با وســواس جلوه کرد – شــخصی مقرراتیتر از او پیدا نمیشــد .ترامپ ،در تصویری
که کومی ارائه کرد شــخصی معلوم الحال ،بیمالحظــه ،بیتوجه به قوانین و حتی
بیاطالع از آنها ،فریبکار و به فکر منافع خود بود .بعد از پایان گرفتن جلسه ،رئیس
جمهوری به همه گفت آن را ندیده است اما همه میدانستند که اینطور نیست .از
نظر ترامپ از آنجایی که این ،مبارزه و اختالفی بین دو مرد بود ،وجود تقابلی کامالً
مستقیم ،طبیعی بود .محور اصلی شهادت کومی این بود که اظهارات و توئیتهای
خشمگین و دفاعی رئیس جمهوری را در قالب جدیدی بیاورد و با آنها مخالفت کند
و کارها و انگیزههای او را در سایه تردید قرار دهد – و اینطور القا کند که قصد رئیس
جمهوری این بود که مدیر اف-بی-آی را به کار خالف اغوا کند.
حتی در میان وفاداران ترامپ هم که مثل ترامپ معتقد بودند کومی آدم متظاهری
است و همه این جریانها توطئه است ،این احساس تقریباً جهانی وجود داشت که
در این بازی مرگبار ،ترامپ کامالً بیدفاع است.
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هیچ وجه امکان ندارد که این اتفاق (قتل
خاشــقجی) بدون آگاهی او یا مشارکت او
رخ داده باشد.
ایــن مقــام امریکایــی افــزود :ســیا
بــه محمــد بــن ســلمان بــه عنــوان یــک
«تکنوکــرات خــوب» نــگاه میکنــد امــا
همچنیــن از او بــه عنوان یــک فرد متکبر
و جوشــی که به ســرعت فاصلــه آرامش
مطلق تا خشــم دیوانــه وار را طی میکند
و متوجه نمیشود که نباید برخی کارها را
انجام دهد ،یاد میکند.
بــه گــزارش نیویورک تایمــز ،مقامات
ســیا از مدتهــا قبــل اســت کــه دربــاره
ولیعهــد ســعودی و تواناییهــای او برای
اداره پادشــاهی عربســتان ابــراز تردیــد
میکنند .ســیا و جان برنان ،رئیس ســابق
ســیا بــا محمد بــن نایف ،ولیعهد ســابق
ســعودی که در ســال  2017توسط محمد
بن ســلمان کنار زده شــد ،روابط نزدیکی
داشتند.

ëëمحمد همچنــان وارث بالمنــازع تاج و
تختپدر
بااینوجود،تحلیلگرانسیامعتقدند،
رســوایی خاشــقجی نمیتوانــد جایــگاه
محمد بن ســلمان را به عنــوان وارث تاج
و تخــت پدرش به خطر بینــدازد .هرچند
سخنگوی سیا حاضر به اظهارنظر درباره
آینده سیاسی محمد بن سلمان نشد اما
یک مقام امریکایی آگاه در این باره گفت،
توافق کلی بر این است که او از این رسوایی
جان بــه در میبرد .در هفتههای گذشــته
ســعودیها چندیــن شــرح و توصیــف
مختلــف و متناقــض از آنچــه در داخــل
کنسولگری سعودی در استانبول رخ داده
ارائه کردهانــد .تازهترین اقــدام آنها برای
در امــان نگه داشــتن ولیعهد نیــز صدور
احکام اعــدام بــرای « 5عامل خودســر»
که با مأموریت بازگرداندن خاشــقجی به
استانبول رفته بودند اما او را کشتند ،بود که
دادستان کل عربستان روز پنجشنبه رسماً

نتانیاهو در گرداب مشکالت

ابهام آینده سیاسی خانم می

با تضعیف دولت رژیم صهیونیستی ،احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام تقویت شد
فرحناز دهقی
خبرنگار

پیدا شدن زیردریایی ناپدید شده آرژانتینی

پس از گذشــت یک ســال جستوجو ،ســرانجام زیردریایی «ایآرای سن خوان»
متعلــق بــه نیــروی دریایی آرژانتین که ســال گذشــته بــا  ۴۴سرنشــین در اعماق
آبهــای اقیانــوس اطلــس جنوبــی ناپدید شــده بــود ،پیدا شــد .نیــروی دریایی
آرژانتین روز شــنبه با تأیید این خبر ،اعالم کرد یک شرکت خصوصی که از سوی
دولت برای انجام جســتوجوها به کار گرفته شــده بود ،توانسته است مکان این
زیردریایــی را شناســایی کند .نوامبر ســال گذشــته در پی انفجــاری ،ارتباط با این
زیردریایی قطع شــد و با وجود جســتوجوها آرژانتین نتوانســت آن را پیدا کند.
بــه گــزارش یورونیوز مکان ایــن زیردریایی در عمق  800متــری اقیانوس اطلس
شناسایی شده است.

AP

بــا تندتــر شــدن طوفــان علیــه رژیــم
صهیونیســتی ،روزشــمار پایان کار دولت
آن آغــاز شــده اســت و نشســتهای
متعــددی کــه میــان اعضــای دولــت و
احزاب برگزار میشود ،نشان از تغییراتی
قریبالوقوع در ســرزمین اشغالی دارند.
در همیــن حال ،با ادامــه تجاوزهای رژیم
صهیونیســتی بــه ســرزمین فلســطین،
روز جمعــه در مجمــع عمومی ســازمان
ملــل هشــت قطعنامــه علیــه اســرائیل
تصویب شــد که یکی از آنها دربــاره لزوم
عقبنشــینی اســرائیل از جوالن سوریه و
تأکید بر حاکمیت سوریه بر جوالن است.
امریــکا ،متحد و یار گرمابه و گلســتان این
رژیــم ،نیز برای اولیــن بار علیه قطعنامه
ســاالنه صادره از ســوی مجمــع عمومی
ســازمان ملل در محکومیت اشــغالگری
اسرائیل علیه بلندیهای جوالن رأی داد
تــا همراه بــا اســرائیل تنها مخالفــان این
قطعنامه در جهان باشند .امریکا پیش از
این در این باره موضعی ممتنع داشت اما
بــه هر حال پیشنویــس آن با رأی مثبت
 151کشور به تصویب رسید.
طی روزهای اخیر فشــارها علیه رژیم
اشــغالگر بیشــتر شــده و دولــت بنیامین
نتانیاهونخستوزیریاینرژیمازهمیشه
ضعیفتر شده است .اکنون چاهی که قرار

بود فلسطین و گروههای مقاومت را درون
خود ببلعــد ،به ســراب آرزوهای نتانیاهو
تبدیل شــده اســت .بــه گــزارش گاردین،
پــس از آنکــه نتانیاهــو آویگــدور لیبرمــن
وزیــر جنگ خــود را از دســت داد و دولت
ائتالفی شکست خورد ،اسرائیل از همیشه
بیشتر به انتخابات زودهنگام نزدیک شد.
منبعی نزدیک به کابینه اسرائیل با تأیید
ایــن خبر گفــت ،نتانیاهو اخیــراً با نفتالی
بنــت وزیــر آمــوزش کــه خواســتار پســت
وزیر جنگ در دولت راســتگرا شده بود،
دیــدار کرده اســت ،امــا پــس از مذاکراتی
ملتهب در نتیجه قرار شــد یک رأیگیری
ملی تعیینکننــده وزیر دفــاع آتی دولت
اسرائیل باشد؛ رأیگیریای که پیش از این
قرار بود در نوامبر  2019برگزار شود.
حــاال برخــی منابــع آگاه میگوینــد
اســرائیل قــرار اســت هر چــه زودتر موعد
برگــزاری انتخابــات را مشــخص کنــد.
بــه گــزارش ســیانان ،پــس از دیــدار
حســاس میــان نتانیاهــو و بنــت در روز
جمعــه ،مقامهــای اســرائیل متوجــه
شــدند راه چندانی پیش پای خود ندارند
و بایــد انتخابــات را برگــزار کننــد .بنــت،
نخســتوزیری ایــن رژیم را تهدیــد کرده
بود کــه اگر او را به جای لیبرمن در پســت
وزارت دفــاع نگــذارد ،از دولــت بیــرون
مــیرود و ضربــهای دیگــر بــه آن وارد
میکند .با وجود این نتانیاهو این خواسته
را نپذیرفــت .پــس از ایــن دیــدار ،منبعی

این احکام را اعالم کرد.
تــرور خاشــقجی همچنیــن در  45روز
گذشــته به یــک بحران سیاســت خارجی
بــرای کاخ ســفید تبدیل شــده و ســؤاالتی
را دربــاره میــزان اعتمــاد دولــت ترامــپ
بــه عربســتان ســعودی ،متحــد کلیــدی
واشــنگتن در خاورمیانــه ،به وجــود آورده
است.
ëëلجبازیترامپدردفاعازمتحدنفتی
ترامــپ در یــک مــاه و نیــم گذشــته از
اینکــه انگشــت اتهــام به ســوی ولیعهد
ســعودی بگیــرد ،امتنــاع کــرده اســت.
مشــاوران او میگوینــد ،بــه صــورت
خصوصی اســنادی به ترامپ نشان داده
شــده که دخیل بودن محمد بن ســلمان
در قتــل خاشــقجی را ثابت میکنــد اما او
همچنان حاضر نیســت بپذیــرد ولیعهد
سعودی که روابط نزدیکی با جارد کوشنر،
دامــادش دارد فرمان قتــل را صادر کرده
اســت .ترامــپ حتــی با طــرح این ســؤال

خطاب به مقامات وزارت خارجه امریکا و
سیا که «پس جسد خاشقجی کجاست»،
بدبینی خود را به نتایج تحقیقات سیا به
صورت تلویحی اعالم کرده است.
بنا بر گزارش واشنگتن پست ،ترامپ
به مقامات ارشــد کاخ ســفید گفته است،
خواســتار در قــدرت مانــدن محمــد بــن
سلمان اســت زیرا عربســتان سعودی به
امریکا در تحت نظر گرفتن ایران که از نظر
دولــت کنونی امریــکا اصلیترین چالش
امنیتــیاش در خاورمیانــه اســت ،کمک
میکنــد .ترامپ گفته اســت ،نمیخواهد
بحران خاشقجی مانع تولید نفت توسط
پادشاهیعربستانشود.
ëëهمسرتازهخاشقجیکیست
یک زن مصری مدعی شد ،امسال در
مراسمی مذهبی و سری در ایاالت متحده
با جمــال خاشــقجی ازدواج کرده اســت.
ایــن ازدواج چنــد مــاه پیــش از آن که این
روزنامهنگار منتقد برای دریافت مدارک
الزم بــرای ازدواج بــا خدیجــه چنگیز ،زن
ترکیــهای ،بــه کنســولگری عربســتان در
استانبول برود رخ داده است.
به گــزارش واشــنگتن پســت ،این زن
مصــری  50ســاله گفــت ،علــت اینکــه
پیشــقدم شــده اســت تــا رابطــهاش را بــا
خاشقجی فاش کند این است که او «زنی
مسلمان» است و میخواهد ،تمام حق و
حقوقش به رسمیت شناخته شود.
یکی از دوستان قدیمی خاشقجی هم
کــه در مراســم ازدواج آنها در ماه ژوئن به
عنوان شاهد حضور داشته ،اظهارات این
خانم را تأیید میکند .اما خدیجه چنگیز،
نامــزد ترکیــهای خاشــقجی بــا بیــان این
مطلب که از رابطه خاشقجی با این خانم
بیاطــاع بوده ،انگیزههای ایــن زن را زیر
سؤال برد.

نزدیک به بنت به سیانان گفت« :دیگر
امکان تــداوم دولت کنونی وجــود ندارد،
بایــد هرچــه زودتــر انتخابــات زودهنگام
برگزار شــود .طی جلســهای که روز شــنبه
با حضــور ســران حــزب ائتالفــی صورت
گرفــت ،احتمــاالً درباره تاریــخ انتخابات
صحبت شده است» .مصائب نتانیاهو با
کنارهگیری لیبرمن وارد فاز جدیتری شد
اما از آنجایی که حزب لیبرمن کرسیهای
الزم را در اختیار نداشــت ،با اســتعفای او
دولت نتانیاهو به کارش ادامه داد .اما اگر
بنت تهدید خود را عملی کند و از ائتالف
با نتانیاهو خارج شــود ،او دیگر نمیتواند
به حیــات دولتــش ادامــه دهــد و باید به
برگزاری انتخابات زودهنگام تن دهد.
ëëبحرانهایمتعددنتانیاهو
اســتعفای وزیــر پرنفــوذ نتانیاهــو
امــا تنهــا ضربــه بــه دولــت و چالــش

سیاســی او نیســت .نخســتوزیر رژیم
صهیونیستی اخیراًبهدلیل پروند ههای
فساد خود و همسرش با کاهش شدید
محبوبیــت در میــان حزبــش روبــهرو
شده اســت .به گزارش نیویورکتایمز،
پلیس اســرائیل اعالم کرد برای اثبات
فســاد ،کالهبرداری و خدشــهدار کردن
اعتمــاد عمومــی ،شــواهد و مدارکــی
کافــی در دســت دارد .او بارهــا بــه این
دلیل بازجویی شــده اما هر بار با اصرار
مدعی شــده بیگناه است .با این حال
پلیــس اســرائیل بــا تکــرار بازجوییها
در تــاش اســت اســناد و مــدارک
خــود را گســترش دهــد .ایــن رونــد،
شــدیداً به وجهه نتانیاهــو ضربه زده و
نظرسنجیها نشــانگر این است که در
انتخابــات آتی ،حزب لیکود نمیتواند
کرسی چندانی به دست آورد.

تهدید نخستوزیر عراق به استعفا

در پی تهدید عادل عبدالمهدی نخســتوزیر عراق به اســتعفا ،تنش و نگرانی
در اتمســفر سیاســی ایــن کشــور تشــدید پیدا کــرد .به گــزارش روزنامه الشــرق
االوسط ،از زمانی که عادل عبدالمهدی در تاریخ  24اکتبر بهعنوان نخستوزیر
عراق تعیین شد و  14وزیر از  22وزیری که برای کابینهاش پیشنهاد داده بود ،از
پارلمان رأی اعتماد گرفتند ،او کمتر به ایجاد جنجال و حاشیه پرداخته بود اما
از آنجایی که در کارنامه او سابقه دو استعفا ،از پست معاونت رئیسجمهوری
و وزارت نفت وجود دارد ،تهدید اخیرش باعث به راه افتادن موج تازهای شد.
تهدید او اعتراض به شرایط موجود در سیاست این کشور و فشار برخی گروهها
برای اعمال نظر در تصمیمهای مهم عراق است.

ترزا مینخســتوزیر انگلیــس ،ظاهراً تنها سیاســتمدار
غربی است که واقعیت برگزیت را فهمیده است :توافقی
تحلیــــل که بتوانــد هم انگلیس و هم بروکســل را قانع کند ،اصالً
وجود نخواهد داشت.
او بــه توافقی رســیده اســت کــه فکــر میکند ایــن توافق
بهتریــن توافــق اســت و انــگار برایش هیــچ اهمیتی هم
ندارد که تنها عده کمی با او موافق هستند و مخالفانش
لوک مکگی میتواننــد او را از کار بیــکار کنند .با وجــود اینکه از یک به
تحلیلگر سی ان ان یک اعضای پارلمان شــنیده آنها با توافق او با بروکســل
مترجم :پونه مجلسی بر ســر نحــوه خــروج از اتحادیــه اروپــا مخالفنــد و به آن
رأی منفــی خواهند داد ،باز هم نخســتوزیر طی کنفرانســی خبــری اعالم کرد
همچنان تصمیم دارد این طرح را به پارلمان بفرستد.
بعضیهــا بــه او میگویند شــجاع ،مابقــی او را دیوانه خطاب میکننــد .اما هر
ی در بغرنجترین دوره سیاســی خود به سر میبرد و موقعیت
چه که هســت ،م 
حرفــهایاش از همیشــه خطرناکتر شــده اســت و زمزمههای برکنــاری او روز
بــه روز قویتر میشــود .نــام پنج نفر هم بهعنــوان گزینههــای جایگزینی او در
میان رســانهها مطرح شده اســت و امکان دارد طی روزهای آینده ترزا میخبر
برکناری خود را بشــنود .حتی  20نماینده پارلمــان هم اعالم کردهاند او باید به
خاطر طرح خروج از اتحادیه اروپای خود از روی صندلیاش برخیزد.
یکی از انتقادهای اصلی به طرح می ،به مســأله مرز بین جمهوری ایرلند (عضو
اتحادیه اروپا) و ایرلند شمالی (بخشی از بریتانیا) برمیگردد؛ از آنجایی که بریتانیا
همچنــان در اتحادیــه اروپا اســت ،میــان دو ایرلند ایســت بازرســی و محدودیت
گمرکــی برای تــردد افراد و کاال وجــود ندارد اما با خــروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا
تغییراتی در این باره ایجاد خواهد شــد .در این صورت ،بهدلیل ســابقه ناآرامیها
و درگیریهــای ایرلند ،حساســیتهای زیــادی در مورد برقــراری محدودیت بین
دو ایرلنــد وجــود دارد و برخی نگران به خطر افتادن توافق صلح ایرلند هســتند.
یکی از شروط اتحادیه اروپا برای توافق با این طرح این است که دوباره مرزی بین
دو ایرلند کشــیده نشود .حاال مهمترین پرسش این است :آیا برای انگلیس اینکه
بتواند سیاســتهای تجاری مســتقلی با اتحادیه اروپا داشته باشد مهمتر است یا
اینکه میان ایرلند و ایرلند شمالی مرز بکشد؟ مابقی مسائل ،مانند قوانین ،مرزها
و حتی پول بستگی به پاسخ این پرسش دارد.
ëëمنبعCNN:
ینــی شــفق :بــا دســتور دونالــد ترامــپ بــه وزارت
دادگســتری و اف.بــی.آی ایــن کشــور مبنــی بــر یافتــن
دوخط خبر مجــاری قانونــی بــرای اســترداد فتحاهلل گولــن احتمال
استرداد رهبر جماعت نور قوت گرفته است.
آسوشــیتدپرس :دونالــد ترامپ گفت ســؤاالت رابــرت مولر ،بــازرس تیم
تحقیقات درباره روسیه را بسیار راحت جواب دادم.
هیل :دموکراتهای امریکا در تالش هستند ،منع استفاده از پوشش یا کاله در
مجلس نمایندگان را اصالح کرده و راه را برای قانونگذاران مسلمان باز کنند.
ســانا ۴۰ :غیرنظامی ســوری در اثر حمله جنگندههای ائتالف بینالمللی
«ضد داعش» در «دیرالزور» کشته شدند.

