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رؤسا علیه یکدیگر

زنــان رواندایــی دوشــادوش مــردان
خــود ،وارد دنیــای آنــان شــدهاند و به
کارهایی که تاکنون مختص آنها بوده،
همچــون ماهیگیــری روی آوردهانــد.
آنها حــاال میتواننــد برای خــود خانه
بسازند.

بنیامیــن نتانیاهــو ،نخســت وزیــر
اســرائیل بیــش از حــد لزوم بــه وجهه
و چهــره خــود اهمیــت میدهــد .امــا
همیــن توجه او به خود میتواند منجر
به سقوط وی شود.

مجلس عوام انگلیس دولت ترزا میرا متهم به سرپیچی کرد

آغاز شمارش معکوس دولت «می» در رینگ پارلمان
فرحناز دهقی
خبرنگار

در مســیر حرکــت بــه ســوی خــروج
انگلیــس از اتحادیــه اروپــا ،حــوادث
سیاســی بیشــماری روی داده اســت
امــا آنچــه سهشــنبه شــب در مجلس
عوام و بــه عبارتی پارلمان این کشــور
علیــه دولــت بــه تصویــب رســید ،از
بیســابقهترین رویدادهــای سیاســی
این کشور محســوب میشود 311 .نفر
از نمایندگان پارلمان بریتانیا سهشنبه
به طرحی رأی دادند که براســاس آن
دولت ترزا مینخســتوزیر این کشور
به ســرپیچی از الیحه پارلمــان درباره
انتشار کامل اســناد حقوقی توافقنامه
خروج از اتحادیه اروپا متهم شد.
آنهــا از دولــت بریتانیــا خواســتند
اســناد حقوقــی برگزیــت را هرچــه
ســریعتر منتشــر کند و علنــاً مخالفت
ی بــرای خروج
خــود را با طــرح ترزا م 
از اتحادیــه اروپــا کــه اخیــراً موافقــت
پارلمــان اروپــا را بــه دســت آورده،
ابراز کردند تا ســر ســنگالخهای مسیر
نخستوزیری انگلیس افزوده شود.
بــه گــزارش فرانــس  ،24بــرای
اولیــن بــار در تاریخ ،پارلمــان بریتانیا
در رویکــردی انتقــادی از دولــت می،
اعالم کرد او بهدلیــل عمل نکردن به
الیحهای درباره انتشــار اسناد حقوقی
برگزیــت ،از پارلمــان نافرمانــی کرده
است.
دولــت بریتانیــا پــس از چنــد
هفتــه تأخیــر ،دوشــنبه گذشــته تنهــا
بخشهایی از این اسناد را منتشر کرد
و میخواست نســخه کامل این اسناد

را پــس از رأیگیــری تاریخــی پارلمان
درباره توافقنامه برگزیت منتشــر کند.
براساس برنامهریزیها این رأیگیری
قرار اســت سهشنبه هفته آینده برگزار
شــود و بهدنبال آن سرنوشــت خروج
انگلیــس از اتحادیــه اروپــا مشــخص
خواهد شــد .امــا نماینــدگان پارلمان
از می خواســتهاند پیــش از این موعد،
اســناد حقوقی برگزیت را منتشر کند.
در اســنادی کــه تاکنــون منتشــر شــده
اســت ،بــه مــواردی ماننــد پایبنــدی
دائمــی انگلیــس بــه قوانیــن تجــاری
اتحادیه اروپــا در دوره بعد از برگزیت
اشاره شده است.
بــا اعــام نتایــج آرای نمایندگان،
آندریــا لیدســام رئیــس اجرایی حزب
محافظــهکار در مجلــس عــوام گفــت
کــه دولــت در نظر دارد بزودی اســناد
حقوقــی برگزیــت را منتشــر کنــد .او

بــه پارلمــان گفــت« :مــا بــا دقــت به
خواست و اراده پارلمان گوش کردیم،
در نظــر داریــم اســناد حقوقــی کامل
برگزیت را که دادســتان کل آن را تهیه
کرده اســت ،ارائه دهیــم ».او در ادامه
افزود ،این طرح بــه پارلمان انگلیس
مجــوز میدهــد کــه هــر وزیــری که در
ایــن راســتا بــه نافرمانــی از پارلمــان
متهم شــود ،با عواقبی کــه نمایندگان
تصمیــم میگیرنــد روبهرو شــود .کایر
اســتارمر ســخنگوی حــزب کارگــر در
امور برگزیت ،اعالم کرد که ســرپیچی
دولت از پارلمان «بیســابقه» است و
دولــت در میان نماینــدگان «اعتباری
ندارد».
ëëترزا می گرفتار حلقههای تنش
بــا گذشــت دو ســال از رأی مــردم
انگلیــس بــه خــروج از اتحادیــه اروپا،
رفتهرفتــه تنــش بــر ســر آن بیشــتر
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در حالی که فرصت چندانی به روز کریســمس و آغاز ســال
جدید میالدی باقی نمانده ،شــرکت جواهراتی سواروســکی
نمــــا درخــت بزرگــی از کریســمس را در میــان بــا الماسهــای
مشهور خود تزئین کرده است و مردم مشغول عکس گرفتن از آن شدهاند.

میشــود .پــس از روی دادن حــوادث
سیاســی بســیار ،ســرانجام دو هفتــه
پیــش ســران  27کشــور اروپایــی بــه
طرح برگزیت رأی مثبت دادند و قرار
شــد ایــن طــرح بــرای رأی نمایندگان
پارلمــان بریتانیــا راهــی آن شــود .اما
مخالفــت نماینــدگان پارلمــان ،از
ی گرفتــه تا
حــزب مخالــف با تــرزا مــ 
همحزبیهایــش ،بــا ســند توافقنامه
برگزیــت تنهــا یــک هفتــه پیــش از
برگزاری رأیگیــری پارلمانی روی داد
تا بر سلســله تنشهای نخستوزیری
بریتانیــا کــه ممکــن اســت بهخاطــر
برگزیــت پســت خــود را هم از دســت
بدهــد ،افــزوده شــود .اگــر نمایندگان
بــه این طــرح رأی مثبــت بدهند ،این
توافقنامه به شکل قانون در میآید.
اگرچــه طــرح ســرپیچی دولــت از
پارلمان نتیجه قابل توجه و مستقیمی

در مســیر برگزیت نــدارد ،اما میتواند
تنشهــای میــان دولــت و پارلمــان را
تشــدید کنــد و همیــن برداشــتن قدم
بعدی برای نخستوزیری را مشکلتر
کنــد .در چنیــن شــرایطی ،ممکــن
اســت بریتانیا نتواند به توافقی بر ســر
برگزیت برســد و ترزا مــیو دولتش با
خطر برکناری روبهرو شوند.
سیاستمداران هر دو جناح بریتانیا
ی درباره برگزیــت مخالف
بــا طرح مــ 
هســتند؛ حامیان برگزیت این طرح را
قبول ندارند ،زیــرا این طرح همچنان
پیوندهــای میان این کشــور با اتحادیه
اروپــا را حفــظ میکنــد و حامیــان
اتحادیــه اروپــا نیــز اعتقاد دارنــد این
طــرح موانعی بر ســر روابــط انگلیس
بــا بزرگتریــن شــریک تجــاریاش
ایجــاد میکنــد .الــن ویگــر ،محققــی
کــه دراتــاق فکــر «چنجینــگ اروپــا»
فعالیت دارد ،میگوید« :اوضاع برای
ترزا می بشــدت بغرنج است .بیش از
 100نماینده محافظــهکار میگویند از
طرح برگزیــت او حمایــت نمیکنند،
اعضای حزب کارگر کامالً با او مخالف
هســتند .بنابراین میتوانم پیشبینی
کنــم این طــرح نتواند در هفتــه آینده
رأی بیاورد».
ترک اتحادیه اروپا بدون رسیدن به
توافق ،به  40سال تجارت آزاد و تبادل
کاال و خدمــات میان بریتانیا و اتحادیه
اروپــا پایــان میدهــد .بانــک انگلیس
هفته پیش هشــدار داد ،اگر این توافق
حاصــل نشــود ،اقتصــاد بریتانیــا بــه
رکــود وخیمی میرســد و اقتصــاد این
کشــور روندی نزولی طــی خواهد کرد.
مارک کارنی هفته پیش هشدار داد که

مزد همکاری

به درخواست مولر شاید فلین زندانی نشود؛ اما ترامپ به دردسر میافتد
ندا آکیش
خبرنگار

مایــکل فلیــن ،مشــاور امنیــت ملــی ســابق دونالــد
ترامــپ آنقدر خوب بــا رابرت مولر ،بــازرس پرونده
روس گیت همــکاری کرده و آنقــدر اطالعات زیاد و
ارزشمند درباره تعامالت فراخوان انتخاباتی ترامپ
بــا مقامــات روســی در اختیار پلیــس فــدرال امریکا
(اف بیآی) گذاشــته اســت که میتوان به پاس این
همــکاری از مجازات حبــس بــرای او صرفنظر کرد.
ایــن عقیده مولر اســت کــه در یادداشــتی ،از قاضی
فدرال مســئول صدور حکم علیه فلین تقاضا کرده،
فلین را به زندان نیندازد.
بهگزارش ســایت شبکه خبری ســیانان ،رابرت
مولــر ،بــازرس ویژه پرونــده تبانی احتمالــی کمپین
انتخاباتــی ترامــپ بــا روسهــا از قاضــی فــدرال
واشــنگتن دی ســی تقاضا کــرد ،به خاطــر همکاری
زودهنــگام مایکل فلین ،مشــاور امنیت ملی ســابق
ترامــپ بــا بازرســان در  19جلســه بازجویــی و ارائــه
اطالعــات بســیار مهــم و حســاس بــه بازرســان ،از
مجــازات حبــس بــرای فلیــن اســتفاده نکنــد .ایــن
تقاضــای مولر کــه در قالــب یک یادداشــت خطاب
بــه قاضی پرونده فلین بود ،خبر خوبی برای ترامپ

گروه جهان – دادستانی شهر استانبول دیروز چهارشنبه
در ارتباط با پرونده قتل جمال خاشقجی ،روزنامهنگار
منتقــد عربســتانی ،دســتور بازداشــت ژنــرال احمــد
العســیری و ســعود القحطانــی ،دو مقام ارشــد ســابق
سعودی را که به محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان
بسیار نزدیک بودند صادر کرد.
بهگــزارش ســایت شــبکه خبــری الجزیــره ،دفتــر
دادستانی استانبول با صدور بیانیهای این خبر را اعالم
کرده و آورده اســت« :ظن بســیار قوی» وجــود دارد که
ســعود القحطانی ،مشاور پیشــین محمد بن سلمان و
احمد عســیری ،معاون پیشین ســرویس اطالعات که
هر دو پس از قتل خاشــقجی از ســمتهای خود برکنار
شدند ،از طراحان قتل خاشقجی بودند.
یکــی از مقامهای ترکیه درباره این احکام به رویترز

بریتانیاییهــا ممکن اســت با افزایش
تورم روبهرو شوند و اگر بدترین سناریو
بــرای برگزیت روی دهــد ،ارزش پوند
تا  25درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس شــورای اروپا نیــز در جریان
اجــاس گــروه  20هشــدار داد« :اگــر
پارلمان انگلیــس به توافقنامه خروج
از اتحادیــه اروپــا رأی موافــق ندهد یا
برگزیــت صورت نمیگیرد یا انگلیس
بدون دســتیابی بــه توافــق از اتحادیه
اروپا خارج میشود».
ëëاحتمال توقف برگزیت
حواشــی برگزیــت آینــده سیاســی
انگلیــس را بــا بحــران مواجــه کــرده
اســت .به گزارش ســیانان ،امانوئل
کمپــوس ســانچز بوردونا مقام ارشــد
دیــوان دادگســتری اروپــا اعــام کــرد
کــه دولــت انگلیــس هنــوز میتوانــد
بهصــورت یکجانبــه رونــد برگزیت را
متوقــف کنــد .ایــن در حالی اســت که
براســاس نظرســنجیها ،بیشتر مردم
این کشور تمایل دارند از اتحادیه اروپا
خارج نشــوند و رونــد برگزیت متوقف
شــود .بر همین اســاس ،احتمال دارد
حامیــان اتحادیــه اروپــا تــاش کننــد
همهپرســی مجــددی برگــزار شــود.
تازهترین نظرســنجیهای منتشرشده
نشــان میدهــد کــه تنهــا  17درصــد
مــردم انگلیس با توافقنامــه برگزیت
موافــق و  51درصــد خواهــان ادامــه
عضویــت در اتحادیــه اروپــا هســتند.
امــا آنچــه در این میان آشــکار اســت،
ایــن اســت کــه طرفــداران خــروج از
اتحادیه اروپا تمام تالش خود را برای
جلوگیــری از برگزاری این همهپرســی
به کار خواهند بست.

دعوت رسمی ملک سلمان از امیر قطر
نیســت و میتوانــد در روزهای آینده فشــارها بر او را
افزایش دهد .زیرا آنگونه که مولر گفته ،اعترافهای
فلیــن حــاوی اطالعــات بســیار حساســی دربــاره
تعامــات روسهــا بــا فراخــوان اطالعاتــی ترامــپ
است .اگرچه مولر فاش نکرده است فلین دقیقاً چه
اعترافهایــی کــرده اما در مــارس  2017وکیل فلین
بــه رســانهها گفته بــود ،موکلــش قطعــاً حرفهایی
بــرای گفتــن دارد .فلیــن ،نخســتین مشــاور امنیــت
ملــی دولت ترامــپ ،تنها  23روز در کاخ ســفید بود
و پس از آنکه مشــخص شــد درباره تماسهایش با
سفیر سابق روسیه در امریکا به اف بیای دروغ گفته
مجبور به استعفا شد.
رناتــو ماریوتــی ،یــک بــازرس فــدرال ســابق روز
توگو با ســیانان در این باره گفت:
سهشــنبه در گف 
مــن فکــر میکنــم اطالعاتی کــه فلین ارائــه داده به
مولــر ایــن امکان را میدهــد که علیه فــرد یا افرادی
اقامــه جــرم کند .مــا نمیدانیم آن فرد یــا افراد چه
کســانی هســتند اما قطعاً کســی هســت .بســیاری از
تحلیلگــران امریکایی نیز معتقدند ،احتماالً آن فرد
یــا افــراد از حلقه نزدیــکان رئیس جمهوری شــامل
پســرش ،دامــادش و حتــی خــود رئیــس جمهوری
باشند.
منابع آگاه نزدیک به مولر که خواســتند نامشــان

ترکیه دستور بازداشت دو مقام ارشد سعودی را صادر کرد

درخت کریسمس الماس نشان

اجســاد ســه مهاجــر در یکــی از ســواحل
ترکیــه در حالــی که یــخ زده بودنــد ،پیدا
شــد .تحقیقات نشــان میدهد ،مقامات
یونــان آنها را بــه زور از این کشــور اخراج
کرده بودند.

گفت :دادســتانی اســتانبول پس از آنکه بــه این نتیجه
رسید ،مقامات سعودی هیچ اقدام رسمیای علیه این
افراد نخواهند کرد ،وارد عمل شد و این احکام را صادر
کرد .تا لحظه تنظیم این گزارش دولت عربستان هیچ
واکنشی به اقدام دادستانی استانبول نداشت.
ایــن اقــدام ترکیــه در حالی اســت کــه ســناتورهای
امریکایــی روز سهشــنبه پــس از شــنیدن ســخنان جینا
هاســپل ،رئیــس ســیا در صحــن ســنا دربــاره ماجرای
قتل خاشــقجی اعــام کردنــد ،بیش از پیــش به یقین
رســیدهاند کــه محمــد بــن ســلمان در قتــل جمــال
خاشقجی دست داشته است.
لیندسی گراهام ،سناتور جمهوریخواه بعد از جلسه
سنا و شنیدن گزارش جینا هاسپل در جمع خبرنگاران
متعهد شــد ،پیشنویس طرحی را که در آن بر دســت

خاورمیانه

AFP

در واشــنگتن ،کزوویتز و مارک کورالو ،ســخنگوی تیم حقوقی ،نه از مقاله تایمز
باخبر بودند و نه در جریان نقشــهای بودند که برای پاســخگویی به آن کشــیده
شده بود تا آنکه بیانیه اولیه دون جونیور کمی قبل از فاش شدن این گزارش در
آن روز شنبه منتشر شد.
در هفتــاد و دو ســاعت بعــدی مقامــات ارشــد کاخ ســفید خــود را جــدا از
فعالیتهای دایره خودیهای معاونان رئیس جمهوری یافتند و یک بار دیگر،
مــات ومتحیــر ناظر این کارها شــدند .در ایــن جریان ،رابطــه رئیس جمهوری
و هــوپ هیکس کــه از قدیم بهعنــوان اتحادی عجیب بین مردی مســن و یک
زن جــوان قابــل اعتمــاد تحمل میشــد ،اکنــون کم کــم رابطــهای نامعمول و
هشداردهنده در نظر گرفته میشد .هیکس ،که خود را کامالً وقف مساعدت به
او کرده بود ،بهعنوان تسهیلکننده مسائل رسانهای او ،در نهایت ،تسهیلکننده
رفتــار بیواســطه و مســتقیم او بــود .واکنشها و افــکار او  -به صــورت اصالح و
بررســی نشــده و مورد چالش قرار نگرفته  -نه تنها از کانال خودش میگذشت
بلکه از طریق هیکس بدون دخالت کاخ سفید به سراسر دنیا میرفت .یکی از
کارکنان معاونت ارتباطات معتقد بود« :مشکل ،توئیتر نیست ،هوپ است».
 ۹ژوئیه ،یک روز بعد از چاپ شــدن گزارش اول تایمز ،این روزنامه نوشــت؛
اجالس برج ترامپ ،مخصوصاً برای بحث در مورد پیشنهاد روسیه برای ارائه
مطالــب تخریبکننده درباره کلینتون تشــکیل شــده اســت .روز بعد ،درحالی
کــه تایمز آماده چاپ سلســله مطالب در مورد ایمیلها میشــد ،دون جونیور
باعجلــه خودش آن را در رســانه دیگری فــاش کرد .بهدنبــال آن تقریباً هر روز
شــماری از چهرههــای جدیــد  -همگــی به شــیوه خــود ،عجیب و شــوک آور-
بهعنوان شرکتکنندگان در این جلسه مالقات ظاهر شدند.
اما افشــاگری در مورد جلســه برج ترامپ یک ُبعد شاید بزرگتر هم داشت.
این افشــاگری نمایانگر ســقوط اســتراتژی حقوقی رئیس جمهــوری بود :نابود
شــدن شــبه  -دیواری که اســتیو بنن برای محافظت رئیس جمهــوری در برابر
ماجرای کلینتون ســاخته بود .این وکال با نفرت و نگرانی در عمل شــاهد بودند
که هر رئیســی شــاهدی برای خالفهای بالقوه رئیس دیگری میشــد  ،همگی
با یکدیگر تبانی میکردند تا داســتان هایشان را بدون ابهام بیان کنند .ترامپ،
مشــتری اصلی این وکال و خانوادهاش ترســان و لرزان درصدد دفاع از خویش
بودند .تیترهای کوتاه مدت ُپر از اســتراتژی درازمــدت بود .یکی از اعضای تیم
حقوقی گفت« :بدترین چیزی که میتوانید انجام دهید دروغ گفتن به بازپرس
است ».ایده پرزیدنت ترامپ که دروغ گفتن به رسانهها جرم نیست از نظر تیم
حقوقی در بهترین صورت خود عملی بی فکرانه و در جای خود قابل پیگیری
تحقیقات قانونی.
قانونی بود :تالشی آشکار برای چوب گذاشتن الی چرخ
ِ
به مارک کورالو دســتور داده شــد با مطبوعات مصاحبه نکند ،درواقع حتی
تلفــن خــود را هم جواب ندهد .چند روز بعد همان هفته کورالو که هیچ نتیجه
خوبی را مشاهده نمیکرد  -و بهطور خصوصی و محرمانه گفته بود به اعتقاد
او جلســه تشکیل شده در هواپیمای رئیس جمهوری ایجاد مانع در راه عدالت
بوده  -استعفا کرد( .گروه جاروانکا اعالم کردند کورالو اخراج شده است).

حریت دیلی نیوز (ترکیه):

AP

قبل از اینکه رئیس افبیآی بشــوم« ،ادوارد اسنودِن» پیمانکار آژانس امنیت
ملــی مقــدار زیادی از اســناد محرمانــه را درباره فعالیتهای آژانس ســرقت و
شروع به فاش کردن آنها در رسانهها کرد .یکی از آثار منفی و آشکار این سرقت،
ضربه مهلکی بود که به توانایی کشور برای جمعآوری اطالعات وارد کرد.
تأثیر منفی دیگر آن این بود که یک ســال بعد از افشــاگری اسنودن ،آنهایی
که نقش بدی را در جهان ایفا میکردند ،ارتباطات خود را به کانالها و وسایلی
انتقــال دادنــد که با سیســتمهای قــوی رمزگذاری شــده بودند .ایــن امر جلوی
نظــارت دولتــی از جمله شــنود را کــه افبیآی با مجــوز دادگاه انجــام میداد،
میگرفــت .مــا شــاهد بودیــم که چطــور تارنمــای یک شــبکه تروریســتی که از
مدتها پیش تحت نظر بود ،به یک باره از دســترس خارج شــد که این مسأله
به خودی خود ،نگرانکننده بود .ســپتامبر  ،2014یک سال بعد از اینکه کشور از
نظر این کنترل قانونی تضعیف شد ،متوجه شدم دو شرکت گوگل و اپل اعالم
کردند که دستگاههای موبایلی خود را به حالت پیش فرض رمزگذاری خواهند
کرد .من فکر میکنم که این دو شــرکت ،چنین اقدامی را انجام دادند تا نشــان
دهنــد ایمن کردن وســایل ارتباطی در مقابل احکام قضایــی ،یک ارزش مهم
اجتماعی محسوب میشود .این موضوع مرا از شدت خشم دیوانه میکرد .من
نمیتوانســتم درک کنم که چــرا این افراد مثالً باهــوش نمیتوانند هزینههای
اجتماعی جلوگیری از فعالیت قضات را درک کنند.
گــوگل و اپل این تصمیم خود را در آســتانه جلســه فصلــی من با مطبوعات
و رســانههایی که اخبار وزارت دادگستری و افبیآی را پوشش میدادند ،اعالم
کردند .من قصد نداشــتم درباره سیســتم رمزگذاری صحبت کنم اما نتوانستم
جلــوی خــودم را بگیرم و با ابــراز ناامیــدی از تنظیم دســتگاهها روی رمزگذاری
پیش فرض ،گفتم :من بسیار به حاکمیت قانون باور دارم و در عین حال بر این
باور هســتم که در کشور ما هیچ کس باالتر از قانون نیست .موضوعی که نگرانم
میکنــد اقدام شــرکتها اســت که افــراد را باالتــر از قانون قرار میدهنــد .با این
اظهارات ،درگیر نبردی احساســی و به شکلی ناباورانه ،پیچیده میشدم .تمایز
بین افبیآی و شــرکتهایی مانند اپل را میتــوان تا حد زیادی با توجه به نگاه
هر یک از آنها به جهان و محدودیتهای چنین نگرشی تشریح کرد .اگر بخواهم
بــه صراحت بگویم دو طرف چندان به حرف یکدیگر گوش نمیدهند .رهبران
شرکتهای فناوری ،قادر به دیدن نقطه تاریکی که اف بیآی میبیند ،نیستند.

پــاورقـی

ژاپن تایمز (ژاپن):

فــاش نشــود نیز بــه نیویــورک تایمز گفتنــد ،ممکن
است تیم مولر در روزهای آینده اطالعات و اسنادی
را کــه فلیــن در اختیارشــان قــرار داده ،فــاش کنــد
امــا روند رایــج و متداول این اســت که دفتــر مولر تا
آخریــن لحظه برگهای برنده خــود را محفوظ نگه
دارد .هفتــه گذشــته مولر علیه مایــکل کوهن ،وکیل
ســابق ترامپ به خاطر مذاکرههایــش با روسها در
ژوئــن  2016با هدف ســاخت برج ترامپ در مســکو
اقامه دعوا کرد.

داشــتن محمــد بن ســلمان به قتــل خاشــقجی تأکید
میشــود ،مطــرح کنــد .وی گفــت :محمد بن ســلمان
قدرتی نابودگر اســت و در عالیترین ســطح ممکن در
قتل خاشــقجی دست داشــته و رویکردش درباره قتل
بســیار دردنــاک اســت .نمیتوانــم او را شــریکی قابــل
اعتماد برای امریکا بدانم.
باب کورکر دیگر سناتور جمهوریخواه نیز گفت :هیچ
شــکی ندارد که بن ســلمان آمر قتل خاشــقجی و ناظر
بــر آن بــوده اســت .وی افزود :اگــر بن ســلمان در برابر
هیــأت منصفه قرار بگیرد در عرض  ۳۰دقیقه محکوم
میشود .بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز ،دولت ترامپ
 ۱۳دســامبر ( 7روز دیگــر) نشســتی با تمامــی اعضای
مجلس نمایندگان خواهد داشــت تــا آنها را در جریان
موضوع روابطش با دولت عربستان قرار دهد.

کبری نظری
خبرنگار

یــک ســال و نیم پــس از بحــران دیپلماتیک قطر – عربســتان ،ملک ســلمان،
پادشــاه ســعودی برای نخســتین بار یک پیام مکتوب برای امیر قطر ارســال و
او را به ســی و نهمین نشســت شــورای عالی شــورای همکاری خلیج فارس در
ریــاض دعــوت کرد .این اتفــاق یک روز پــس از آن رخ داد که قطــر اعالم کرد،
تصمیم دارد از اوپک خارج شود.
به گزارش سایت شبکه خبری الجزیره ،خبرگزاری رسمی قطر روز سهشنبه
در یــک پیام توئیتــری خبر دعوت مکتوب پادشــاه عربســتان از امیر قطر برای
شــرکت در سی و نهمین نشســت شورای عالی شــورای همکاری خلیج فارس
در روز  9دســامبر (یکشــنبه آینــده) را منتشــر کرد امــا به اینکه آیا شــیخ تمیم،
امیــر قطــر بــه این دعوت پاســخ مثبــت خواهد داد ،هیچ اشــارهای نکــرد .این
خبرگزاری نوشت ،پادشاه عربستان این دعوتنامه را با واسطه عبداللطیف بن
راشد الزیانی ،دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس به دست وزیر مشاور امور
خارجه قطر رسانده است.
به عقیده تحلیلگران ،از آنجا که عربستان این روزها با چالش جدی رسوایی
قتــل جمــال خاشــقجی ،روزنامه نــگار منتقد ســعودی مواجه اســت و جامعه
بینالملل بشدت تحت تأثیر این ترور سیاسی قرار گرفته ،بعید نیست پادشاه
عربســتان بخواهد با ارســال این دعوتنامه تا اندازهای از فشــارهای بینالمللی
علیــه ریــاض بکاهد .نکته قابل توجه آن که روز سهشــنبه چند ســاعت پیش از
این که این دعوتنامه به دســت دولت قطر برســد ،شیخ صباح احمد الصباح،
امیر کویت از ملک ســلمان خواســته بود ،اجازه دهد میانجیگری کویت برای
حــل ایــن بحران به جریــان بیفتد .به عقیــده ناظران ،در شــرایط کنونی ،بعید
نیست پادشاه عربستان به این درخواست امیر کویت نیز پاسخ مثبت بدهد.

مذاکرات صلح یمن در سوئد آغاز شد

هیأت انصاراهلل یمن به ریاســت محمد عبدالســام ،هیأت دولت مستعفی
این کشــور به ریاســت خالد الیمانی و نماینده سازمان ملل در امور یمن روز
گذشــته برای برپایــی مذکرات صلح یمن وارد ســوئد شــد .همزمان محمد
عبدالســام در یــک پیــام توئیتری نوشــت ،بــرای موفقیت مذاکــرات و لغو
محاصره یمن از هیچ تالشــی دریغ نمیکند .دو طرف پیش از این نشســت،
درباره تبادل اسرا میان دو طرف توافقنامه ای امضاکردند.

پیشنهاد جاسوسی امارات به دانشجوی انگلیسی

ی و پارلمان انگلیس
در حالی که در اتمسفر سیاسی انگلیس چشمها به ترزا م 
دوخته شده است ،متیو هدجز در اولین مصاحبه مطبوعاتیاش پس از آزادی
از امارات متحده عربی ،از پیشــنهاد شــغلی تازهاش پرده برداشــته اســت .به
گــزارش گاردیــن ،او به مجله تایم گفت که مقامهای اماراتی از او خواســتهاند
پس از آزادی و ورود به لندن ،برای آنها جاسوسی کند وگرنه او را به یک پایگاه
نظامی میبرند و شکنجهاش میکنند! این جوان  31ساله پیش از این به اتهام
جاسوسی دستگیر شد و در دادگاهی بسیار کوتاه حکم حبس ابد دریافت کرد
اما با پیگیری مقامهای انگلیسی او پس از مدت کوتاهی آزاد شد.

