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کرمــپ کارنباوئــر ،جانشــین مــرکل
پاسخ طرح مکرون برای اروپا را داده
و بــه آن انتقــاد کــرده و گفتــه تنها راه
نجات اروپــا تقویت تــوان نظامی آن
بهطور مستقل است.

داعش دو اقیانوس آن سوتر از خاستگاه
خود ،در فیلیپین بویژه در جنوب آن روز
به روز در حال قدرتگیری بیشتر است.
دولت این را میداند اما هنوز نتوانســته
کاری برای مبارزه با آن انجام دهد.

Xinhua

نــــــما

نثار احمدی ،خبرنگار افغان در حال رفتن به ســاختمان یک
تلویزیون محلی بود که بمبی که به خودرو او چســبانده شــده
بود ،مقابل دروازه این ساختمان منفجر شد .او خوش شانس
بود و از این حمله جان سالم به در برد.

چنــد روزی از روز درختــکاری میگــذرد
امــا چیــن همچنــان در حــال تبلیــغ برای
درختکاری است و میگوید تا سال  2035با
اجرای طرحهای کنونی  26درصد بر حجم
جنگلهای این کشور افزوده میشود.

وداع بوتفلیقه با ریاست جمهوری  20ساله

رئیسجمهوری الجزایر از نامزدی در انتخابات انصراف داد
فرحناز دهقی

خبرنگار

در کــش و قوس اعتراضهــا و موجی که
رفته رفته بر عظمتش افزوده میشــود،
ســرانجام رئیــس جمهــوری  82ســاله
الجزایــر کــه زمانــی قهرمــان ملــی ایــن
کشــور و عزیــز مردمــش بــود ،راضــی به
عقبنشــینی شــد و اعالم کرد بــه مردم
این کشــور اجازه میدهد پس از  20سال
در رأس قــدرت بــودن ،آینــدهای بــدون
حضور او را تجربه کنند.
عبدالعزیــز بوتفلیقــه روز دوشــنبه بــا
انتشــار بیانیهای اعالم کرد از شــرکت در
ت جمهــوری  18آوریل
انتخابــات ریاســ 
انصراف داده اســت .بیانیهای که باز هم
مــردم الجزایر را به خیابانها کشــاند اما
ایــن بار نه برای اعتراض که برای جشــن
گرفتــن و پایکوبــی بــه خاطر رســیدن به
خواستهشــان .بــه دنبال اعــام انصراف
رئیــس جمهــوری ،احمــد اویحیــی
نخستوزیری الجزایر نیز استعفای خود
را اعالم کرد و به جای او ،نورالدین بدوی
که پیش از این وزیر کشور بود ،روی کرسی
نخستوزیری نشست .رمطان لعمامره
هم که مشاور دیپلماتیک بوتفلیقه بود،
معاون نخستوزیری شد.
اینتصمیمدرپیاعتراضبسیارگسترده
مردم این کشــور گرفته شد که چند هفته
متوالی در خیابانهای شهرهای مختلف
الجزایــر گــرد هــم آمدنــد تــا مخالفــت
سرســختانه خــود را با پنجمیــن نامزدی
ت جمهوری
بوتفلیقه در انتخابات ریاســ 
نشان بدهند .در همین ایام چند اتحادیه
کارگــری که بــه دولت نزدیــک بودند هم

بــا معترضان اعالم همبســتگی کردند و
دو حــزب مخالــف دولــت هــم گفتند که
انتخابات ریاستجمهوری را که قرار بود
حدود پنج هفته دیگر برگزار شود ،تحریم
میکنند .اما پیوســتن چنــد مقام نظامی
به موج اعتراضــات و از آن مهمتر بیانیه
هزار وکیــل الجزایری که اعــام کردند بر
انتخاباتی که بوتفلیقه در آن شرکت کند
نظــارت نخواهند کرد ،آخریــن میخ را بر
تابوت آرزوهای بوتفلیقه زد و او را وادار به
عقبنشینیکرد.
به گــزارش فرانس  ،24بوتفلیقه در بیانیه
خــود کــه در آژانــس خبــری دولتــی ایــن
کشور منتشر شد ،گفت که به منظور ایجاد
اصالحاتــی سیاســی و در قانــون اساســی
کنفرانســی تــا پایــان ســال  2019برگــزار
خواهد شد .در همین راســتا ،او اعالم کرد
که همهپرسیای درباره متممهای قانون
اساســی تعییــن خواهد شــد .او همچنین
احتمــال داد کــه برگــزاری ایــن انتخابات
به تعویــق بیفتد اما تاریــخ جدیدی برای
آن مطــرح نکرد .از ســوی دیگر ،بوتفلیقه
ســازمان عالی مســتقل جهت نظارت بر
ت جمهوری به ریاســت
انتخابــات ریاســ 
عبدالوهاب دربال را منحل کرد .به گزارش
رویتــرز ،کمتــر از یــک روز پــس از انتشــار
بیانیه دفتر ریاســتجمهوری ،اعالم شد
کــه خضــر ابراهیمی دیپلمــات کهنهکار و
وزیــر خارجه پیشــین الجزایر ریاســت این
کنفرانس را در دســت خواهد گرفت .یک
منبع دولتی نیز اعالم کرد که این کنفرانس
شــامل نماینــدگان معترضــان از جملــه
جمیلــه بوحیــرد  ،زهــره ظریــف بیطاط و
اخضر بورقعه خواهد بود.
روز گذشــته پس از آنکــه بوتفلیقه اعالم

ت جمهــوری
کــرد از انتخابــات ریاســ 
کنــار میکشــد ،بــا ابراهیمــی دیــداری
کــرد که بــه احتمال زیــاد طــی آن درباره
جزئیات این کنفرانس با یکدیگر رایزنی
کردنــد .اخضــر ابراهیمــی پــس از دیدار
با بوتفلیقه گفت« :با توجه به شــرایطی
کــه در حال حاضر کشــور دارد ،بوتفلیقه
مــرا در جریــان اتفاقــات جــاری الجزایــر
و تصمیمــات مهمــی کــه قصــد اتخــاذ
آنهــا را دارد ،قــرار داد .اما اکنــون صدای
مردم بویژه جوانان شــنیده شده است و
مرحله جدید و ســازندهای که بسیاری از
مشــکالت مــا را رفع خواهد کــرد ،خیلی
زود آغــاز میشــود ».پــس از انتشــار خبر
س جمهوری الجزایر
این کنارهگیری ،رئی 
با رئیس ستاد ارتش این کشور دیدار کرد؛
دیداری که هیچ خبری مبنی بر ماهیت و
محتوای آن فاش نشده است.

طــی هفتههای اخیــر ،دههــا هــزار تن از
مردم از هر طبقه و کالس اجتماعیای در
اتحــادی کمنظیر راه خیابانها و میادین
اصلی شــهر را در پیش گرفتند تا ســد راه
زیادهخواهیهای رئیسجمهوریشــان
شــوند .موج اعتراضــات مردمــی آنقدر
گســترده شــد کــه بــه فرانســه ،کانــادا و
کشورهای غربی هم راه پیدا کرد و هزاران
نفــر از مخالفــان دولت او کــه در خارج از
الجزایر زندگی میکردند ،با مردم داخل
این کشــور متحــد شــدند .بوتفلیقــه 82
ســاله 20 ،ســال اســت که در رأس قدرت
الجزایــر حضور دارد اما از ســال  2013که
ســکته کرد ،به نــدرت در انظــار عمومی
ظاهر شــد .مخالفان او میگویند او دیگر
مناســب به دســت گرفتن قدرت نیست
و بایــد فــرد جــوان و دموکراتیکتــری به
جای او وارد کاخ ریاســتجمهوری شود.

آنهــا اعتقاد دارند بوتفلیقــه در کاخ خود
مینشــیند به اخبــاری که زیر دســتانش
پاالیــش میکننــد ،گــوش میدهــد و
براســاس آن بــه مقامهــای نظامــی و
اقتصادی دستور میدهد.
امانوئــل ماکــرون  ،رئیــس جمهــوری
فرانســه هم با اعالم حمایت از انصراف
بوتفلیقه ،خواستار ایجاد اصالحاتی برای
نوســازی سیســتم سیاســی الجزایر شــد.
وزیــر خارجه این کشــور هــم در بیانیهای
اعالم کرد« :در پی تظاهرات گســترده که
در نهایــت صلحطلبــی و احتــرام برگزار
شد ،فرانسه امیدوار است تحرکی تازه که
باعث الهامبخشی و انگیزه مردم الجزایر
میشود ،در این کشور ایجاد شود.
 ëëجشــن خیابانــی معترضــان ،هشــدار
فعاالن
اندکــی پــس از انتشــار ایــن بیانیــه،

طبقه متوسط امریکا قربانی اصلی بودجه  2020ترامپ
ندا آکیش
خبرنگار

بودجه  4.75تریلیون دالری برای ســال
مالی  2020امریکا ،بودجهای که در تاریخ
فدرالــی این کشــور ســابقه نداشــته ،روز
یکشــنبه به وقت محلی از ســوی دونالد
ترامپ ،رئیس جمهــوری امریکا تقدیم
کنگــره و روز دوشــنبه بــه وقــت محلــی
هــم جزئیات آن رســانهای شــد و همان
طــور کــه انتظــار میرفــت ،برنامههــای
داخلــی مانند آموزش و محیط زیســت
کمتریــن و ارتــش بیشــترین بهــره را از
ایــن بودجه بردنــد .در ایــن پیشنویس
بودجــه همچنیــن بودجــه دیــوار مرزی
 8.6میلیــارد دالر تعیین شــده در حالی
که کنگره پیشــتر با رقم کمتر از آن یعنی
حدود 5میلیارد دالر موافقت نکرده بود.
بــه گــزارش نیویــورک تایمــز ،در بودجه
پیشــنهادی ترامــپ حــدود  5درصــد
افزایش هزینهها برای ارتش پیشبینی
شــده در حالی که خــود پنتاگون هم این
میــزان افزایــش بودجــه را درخواســت
نــداده بود و انتظــاری کمتــر از  5درصد
داشت.
رهبــران دموکــرات هــر دو مجلس ســنا
و نماینــدگان در واکنــش بــه بودجــه
پیشنهادی رئیس جمهوری اعالم کردند
که این طرح به محض ورود به کنگره در
روز یکشــنبه یک طرح مرده قلمداد شد
زیرا بشــدت مغایر بــا بودجههــای ارائه

شده در سالهای قبل است و در صورتی
که تصویب شــود ،برای ســالهای آینده
کســری بودجــه چندین تریلیــون دالری
را بــه ارمغان خواهد آورد که تا  15ســال
آینده هم نمیتوان این کسری بودجه را
به تعادل رساند.
سناتور دموکرات چاک شومر از نیویورک
ایــن پیشــنهاد بودجــه را «تیرخالص به
طبقه متوســط امریــکا» توصیــف کرد و
گفت ،در این طرح آقای ترامپ خواستار
کاهش هزینههــا در بخش مراقبتهای
بهداشــتی درمانی ،امنیــت اجتماعی و
بســیاری از برنامههای مربــوط به طبقه
متوسط جامعه شده است .این پیشنهاد
بودجه ویرانگر است اما اصالً تعجبآور
نیست که ترامپ این کار را کرده است.
بــا بودجهای کــه ترامپ پیشــنهاد کرده،
 818میلیــارد دالر از بودجــه برنامههای
مراقبتهــای بهداشــتی درمانــی 10
ســال آینده امریکا و حــدود  1.5تریلیون
دالر هــم از پروژههــای مربــوط بــه بیمه
سالمندانکاستهمیشود.
همچنین این سومین سال متوالی است
کــه ترامــپ در پیشــنهادهای بودجــهای
خــود ســهم وزارت آمــوزش را کاهــش
میدهد بــه طوری کــه در بودجــه 2020
ایــن ســهم را تــا  10درصــد کاهــش داده
اســت .کنگــره بارهــا و بارهــا بــا کاهــش
بودجه وزارت آمــوزش مخالفت کرده و
حتی سال گذشته نمایندگان این بودجه
را افزایــش دادند .یکی از برنامههایی که

سناتور امریکایی خواهان تغییر حاکمیت جوالن شد

حملهبهخبرنگار

شانگهایدیلی(چین):

لیندسی گراهام ،سناتور جمهوریخواه امریکایی طی بازدید خود از ارتفاعات جوالن
اشغالی به خبرنگاران گفت« :من تمام تالشم را میکنم تا رئیسجمهور ترامپ را
متقاعد کنم که بپذیرد ارتفاعات جوالن بخشی از سرزمین اسرائیل است».
به گزارش روزنامه فرامنطقهای القدس العربی ،گراهام در ادامه افزود« :نمیتوانم
تصور کنم اسرائیل در آینده یا هماکنون از جوالن دست میکشد» .بنیامین نتانیاهو،
نخســتوزیری رژیم صهیونیســتی نیــز که در بازدیــد از جوالن ،گراهــام را همراهی
میکــرد ،با سوءاســتفاده از این فضا مدعی شــد کــه جــوالن از روز اول تاریخ همواره
بخشــی از اســرائیل بوده و باید تا ابد بخشی از آن باقی بماند .او توجه امریکا به این
مســأله و به رســمیت شــناختن حق رژیم صهیونیســتی بر جوالن را اتفاق بزرگ و
مهمی دانست و از سایر کشورها خواست در این راستا تصمیم «مناسبی» بگیرند.

خیابانهای پایتخت این کشور از حضور
گسترده مردم سرشــار شد و پرچمهایی
کــه هماهنگ بــا آوازهای دســتهجمعی
تکان میخوردند ،سراســر آســمان را فرا
گرفته بودند .به گزارش آسوشیتدپرس،
محمــد کاســی ،راننــده تاکســی 50
ســالهای گفت« :با صبر و اســتقامت ما،
اعتراضمــان میوه داد .مــا حامیان دوره
پنجــم را شکســت دادیــم ».اســماعیل
ترکاشــی مــرد  35ســالهای کــه کارمنــد
یک اداره دولتی اســت هم با اســتقبال از
تصمیم بوتفلیقه گفت« :او ناچار شد که
بپذیرد مردم دیگر با او همنظر نیســتند.
او  20ســال در قــدرت بــوده و حاال نســل
جوان ما باید یک رهبر دموکرات داشــته
باشد ».اما مریم آمالل ،تحلیلگر فرانس
 ،24اعتقــاد دارد نبایــد به عقبنشــینی
بوتفلیقه چندان هم خوشبین بود .او در
این باره میگوید« :پس از اعالم انصراف
بوتفلیقه ،مردم در خیابانها به جشن و
پایکوبی مشــغول بودند و میگفتند این
پیروزی ما اســت .اما شــاید ایــن در واقع
پیــروزی دولــت باشــد کــه مــردم به هم
بگوینــد ،دولت به حرف ما گــوش کرد و
پاسخ ما را داد .بوتفلیقه گفته برای دوره
پنجم نامزد نمیشــود ،شــاید او بخواهد
دوره چهارم خــود را طوالنی کند؛ خبری
کــه اصــاً بــرای الجزایریهــا خوشــایند
نیســت ».خالــد درارنــی  ،روزنامهنــگار و
فعــال سیاســی نیــز در توئیتــی نوشــت:
«اعالمتصمیمبوتفلیقهبهمنزلهتمدید
دوره چهــارم قدرت اوســت ،اگرچه دوره
پنجمــی در کار نیســت امــا دوره چهارم
او تمدید میشــود .این رســوایی شرمآور
است».

«می»؛ توافق با اروپا ،چالش با پارلمان
اروپــــا

new york times

موجی از احساسات سراسر وجودم را فراگرفته بود ،به گونهای که کم مانده بود
اشــکم ســرازیر شــود .رئیس جمهور اوباما آدمی نبود که در این گونه جلســات
احساساتش را بهصورت علنی بروز دهد ،اما من هنوز با عباراتی غیرمعمول و
احساسی با او صحبت میکردم.
«آقای رئیس جمهور ،اظهارات شــما واقعاً برای من مهم اســت .من از سالی
کــه گذشــت ،متنفرم .واقعــاً آخرین چیزی که الزم داشــتیم این بــود که درگیر
انتخابات شویم .من فقط تالش میکنم که کار درست را انجام دهم».
اوباما پاسخ داد« :میدانم ،میدانم».
بعد از چند لحظه مکث ،تصمیم گرفتم نکته دیگری را به حرفهایم اضافه
کنم .شاید این همان چیزی بود که معتقدم بخش قابل توجهی از مردم کشور
احساس میکردند.
«آقای رئیس جمهور ،همسرم مرا خواهد کشت اگر از این فرصت برای تشکر از
شما استفاده نکنم؛ واقعاً متشکرم و بسیار دلتنگ شما خواهم بود».
با اینکه من در انتخابات گذشته از اوباما حمایت نکرده بودم ،اما به مرور حس
احترام زیادی در درون من نسبت به او هم بهعنوان یک فرد و هم بهعنوان یک
رهبر ایجاد شد و در این مالقات بود که من واقعاً سنگینی خروج قریبالوقوع
وی از کاخ سفید را احساس کردم و فهمیدم که این اتفاق به چه معنا است.
نمیتوانســتم جلــوی خودم را بگیــرم و ادامــه دادم« :من از چهار ســال آینده
وحشت داشتم اما به دالیلی اکنون فشار بیشتری احساس میکنم که به کارم
ادامه دهم».
او اظهارنظــری در این مورد نکرد .هیچ نشــانهای از اینکه او درباره رئیس
جمهور بعدی یا آینده کشــور چگونه فکر میکند ،وجود نداشت ،هرچند
که بدون تردید اگر میخواســت ،حرفهای زیــادی درباره هر دو موضوع
داشت .به جای فاش کردن دیدگاههای خود درباره این موضوعات ،چند
بار با دســت به روی شــانههای من زد و ما بلند شــدیم و دست دادیم و از
اتاق بیضی خارج شــدم .بزودی این اتاق مستأجری تازه و بسیار متفاوت
را تجربه خواهد کرد.

دورنـــما
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ســوریه بهعنوان کشوری که حدود  8سال جنگ و درگیری
را از سر گذرانده و در خالل این سالهای سخت ،نه تنها در
یادداشت
برابر تروریسم بینالمللی ایستادگی کرده و دولتش از هم
فرو نپاشــیده ،توانسته تا  90درصد ســرزمینهایش را آزاد
کند؛ برای هر کشور خارجی دارای جذابیت سرمایهگذاری
اســت .ورود هیأت چینی به دمشــق که یکشــنبه این هفته
صباح زنگنه انجام شد نیز در همین راستا بود.
کارشناس در این بین سوریه که در گذر این سالها متحمل آسیبها و
خاورمیانه
تخریبهای زیادی شده ،اولویت نخست خود را ،بازسازی
زیرساختهای ویران شده قرار داده است .عزم دمشق در
این خصوص باعث شده ،با توجه به منابع غنی زیر زمینی سوریه بویژه نفت و
گاز آن ،کشورهای زیادی عالقهمند به ورود به عرصههای اقتصادی و سیاسی
این کشور شوند.
با توجه به شــمار زیاد عالقهمندان به مشــارکت در بازســازی ســوریه ،دمشــق
خود را در برابر چند طیف از کشورها میبیند .در درجه اول کشورهایی هستند
که همچون ایران و روســیه ،ســوریه را در خالل  8ســال گذشــته در روند مبارزه
با تروریســم همراهی کردند .دوم کشــورهایی که به تروریستها کمک کردند
اما اکنون عالقهمند به مشارکت در بازسازی آن هستند .این کشورها که عمدتاً
عربی هســتند ،طبیعتاً در برابر ســؤالهای جدی قرار دارند .اما به نظر میآید
یکی دو کشــور از این کشــورها بتوانند از این ســؤالها عبور کرده و به هر طریقی
در بازسازی سوریه مشارکت کنند .دسته سوم ،کشورهای اروپایی هستند که در
طول این ســالها علیه دولت ســوریه مواضع سیاسی منفی گرفتند .اما اکنون
بهدنبال کســب امتیازهای سیاســی هســتند تا وارد عملیات بازســازی شــوند.
اما چندان امیدی به مشــارکت آنها نیســت .دســته دیگر نیز کشورهایی بزرگ
مثل چین هســتند که طرحهای بلند پروازانه دارند و عالوه بر آن در ســالهای
گذشــته ،هیچگاه مواضع منفی علیه دولت ســوریه اتخــاذ نکردند .البته نکته
سومی هم وجود دارد؛ تعدادی از تروریستهایی که در سوریه سالح به دست
گرفتــه بودنــد ،ملیت چینــی دارند و چیــن مایل نیســت ،آنها بــه زادگاه خود
برگردند و باعث تحریک احتمالی مســلمانان چین شــوند .بنابراین با در کنار
هم قرار گرفتن این سه عنصر ،این احتمال وجود دارد ،چین که بهعنوان یک
قدرت فعال درصحنه اقتصاد و تجارت شــناخته میشــود و در این سالها اگر
حمایت سیاسی چندانی از سوریه نداشته ،در تخریب آن هم نقشی نداشته و
از تروریسم حمایت نکرده ،بتواند در روند بازسازی این کشور ایفای نقش کند.
اما در مورد روند بازســازی نیز باید گفت؛ در  8ســال نبردهای ســوریه و یورش
تروریســتها بــه آن ،بخشهای اقتصادی مهمی در این کشــور ویران شــد که
میتوان آنها را در ســه بخش کلی دســتهبندی کرد :منابع و تأسیســات نفت و
گاز ،صنایع و معادن و شبکههای ارتباطی شامل جادهها ،خطوط ارتباط تلفن،
اینترنت و آیتی.
به نظر میرســد ،قدرت هــای منطقهای و بینالمللی مهمی که در بازســازی
سوریه ایفای نقش خواهند کرد ،بتوانند این سه بخش را به نوعی بین یکدیگر
تقســیم کرده و کار بازســازی را به عهــده بگیرند .به این ترتیب روســیه با توان
نفتی و گازی خود میتواند کار بازســازی منابع و مراکز و تأسیســات نفت و گاز
را در دســت بگیرد .ایران که تجربه فراوانی در صنایع و معادن دارد ،با اتکا به
بخش خصوصی و دولتی خود ،در این بخش ایفای نقش میکند و چین هم
که تســلط قابل توجهی در ارتباطات و خطوط ارتباطی راه و جاده و همچنین
ارتباطــات آیتــی دارد ،میتوانــد عهده دار این بخش شــود .به ایــن ترتیب از
رقابت کاهنده و منفی هم در روند بازسازی سوریه جلوگیری میشود.
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ترامپ برای آموزش دارد ،این اســت که
بودجه برنامه مشهور «پس از مدرسه» را
که بســیاری از دانشآموزان کم درآمد از
آن منتفع میشوند ،کم میکند.
فــارغ از غیرمتعادل بودن این پیشــنهاد
بودجهای ،علنی شــدن جزئیات بودجه
درخواســتی ترامــپ از ســوی کاخ ســفید
مــوارد اختــاف دموکراتهــا بــا رئیــس
جمهوری را بیش از پیش برجســته کرد.
یکی از مهمترین موارد اختالفی ،بخش
مهاجــرت اســت زیرا اصالً بعید نیســت
که دعواهای دموکراتها با ترامپ بر سر
دیــوار مرزی بار دیگر شــعلهور شــود .در
آخرین روزهای سال گذشته میالدی پس
از آنکه مجلس نمایندگان با درخواست
حــدود  5میلیــارد دالری ترامــپ بــرای
دیوار مرزی مخالفت کرد ،ترامپ دولت
فدرال را به مدت  35روز تعطیل کرد .در
نهایت این دعوا و کشمکش دموکراتها

تنها با  1.6میلیارد دالر بودجه برای دیوار
مــرزی موافقــت کردنــد و حــاال ترامــپ
در پیشــنهاد بودجــه  2020خــود رقــم
درخواستی را باال برده و  8.6میلیارد دالر
برای دیوار مرزیاش میخواهد.
جان یارموث ،نماینده دموکرات و رئیس
کمیته بودجه مجلس نمایندگان امریکا
درباره بودجه پیشــنهادی ترامپ گفت:
خندهدار اســت که در عنــوان این بودجه
آمده «وعدههای محفوظ» چون در واقع
وعدههای بســیار زیــادی وجــود دارد که
در این بودجه نقض شــده اســت .وقتی
داریــم روی اولویتهــای هزینهایمــان
بــرای  2020کار میکنیم ،نباید اصالً این
پیشنهاد بودجهای را جدی بگیریم.
ســناتور برنــی ســندرز هــم در واکنش به
ایــن بودجه در بیانیــه ای اعالم کرد ،این
بودجــه در بــدو ورود به کنگره شکســت
خورد.

خروج تمام دیپلماتهای امریکایی از ونزوئال

مایــک پمپئــو ،وزیــر خارجه امریــکا اعالم کرد ،واشــنگتن تمــام دیپلماتهای
باقیمانــدهاش را از ونزوئــا خــارج میکنــد زیرا حضــور آنها در این کشــور برای
سیاستهای امریکا محدود کننده شده است .امریکا همچنین تشدید بحران در
ونزوئال را از جمله دالیل خود برای اتخاذ این تصمیم اعالم کرده است.
به گزارش یورو نیوز ،وزیر خارجه امریکا در توئیتی نوشت« :ایاالت متحده تمام
دیپلماتهای باقیمانده در ونزوئال را این هفته از این کشــور خارج میکند .این
تصمیم بازتابدهنده وخامت شرایط در ونزوئال است .به این نتیجه رسیدهایم
که حضور کارکنان دیپلماتیک ایاالت متحده در آنجا برای سیاستهای امریکا
محدودیت ایجاد کرده اســت ».امریکا همچنین یک بانک مســتقر در مسکو را
بابت دور زدن تحریمهای ونزوئال تحریم کرد.

کبری نظری
خبرنگار

توافق لحظه آخری ترزا می ،نخستوزیر انگلیس با ژان کلود یونکر ،رئیس کمیسیون
اتحادیه اروپا بر ســر نســخه بازنویسی شــده برگزیت دوشنبه شــب در حالی شانس
تازهای را پیش روی خانم نخستوزیر برای عبور از گذرگاه صعب برگزیت قرار داد که
عصردیروزسهشنبههمقراربودایننسخهبازنویسیشدهدرپارلمانانگلیسبهرأی
گذاشتهشود.البتهبسیاریازناظران،تحلیلگرانوبرخینمایندگانپیشازرأیگیری
دیروز پارلمان پیشبینی کرده بودند ،این رأیگیری یا با تأخیر  24ساعته انجام شود
ی نباشد زیرا در نسخه بازنویسی شده هم تغییرات مدنظر پارلمان
یا به نفع خانم م 
انجام نشــده اســت .به گزارش فایننشــال تایمز ،کنفرانس خبری مشــترک دوشنبه
ی و یونکر از استراسبورگ که با هدف اعالم توافق نخستوزیر انگلیس با
شب ترزا م 
اتحادیه اروپا بر سر نسخه بازنویسی شده برگزیت برگزار شد ،اگرچه در ظاهر حامل
ی و حامیان برگزیت بود امــا در عمل چندان هم
یــک خبر خوشــحالکننده برای مــ 
امیدوارکننده نبود زیرا از یک سو ،یونکر در این کنفرانس خبری با زبان تهدید و هشدار
تلویحی ،تأکید کرد این «شانس دومی» است که به انگلیس داده شده و به هیچ وجه
از شانس سوم ،مذاکرات سوم و توافق سوم خبری نیست و از سوی دیگر ،پیشبینیها
حاکی از آن بود که حتی نســخه بازنویســی شــده برگزیت هــم در رأیگیری پارلمان
انگلیس حمایت الزم را از نمایندگان کسب نمیکند زیرا تغییراتی که در نسخه اولیه
ی مدعی است ،شامل سه تغییر مهم است ،به
طرح برگزیت اعمال شده و خانم م 
گونهای نیست که انتظارات پارلمان را برآورده کند .البته بسیاری از تحلیلگران دیروز
ی در رأیگیری ماه ژانویه پارلمان درباره طرح
نوشتند ،شکست سنگینی که خانم م 
برگزیت خورد این بار تکرار نمیشــود و تعداد مخالفان طرح برگزیت اصالح شــده
بسیار کمتر از ماه ژانویه خواهد بود اما باز هم شانس رأی آوردن نسخه اصالح شده
پایین است .از نظر این تحلیلگران ،حتی اگر این اتفاق هم رخ دهد برای نخستوزیر
یک موفقیت اســت زیرا دســت کم قدرت چانه زنیهای بعدی او با اتحادیه اروپا را
باال میبرد.به گفته دیوید لیدینگتون ،یکی از اعضای کابینه می ،در نسخه بازنویسی
ی با یونکر بر سر ایرلند شمالی که یکی از جدیترین موضوعات مورد
شده برگزیت م 
اختالف در برگزیت است ،به توافق رسیدهاند به این معنا که اتحادیه اروپا نمیتواند
ســختگیریهای مــرزی و گمرکی در این منطقــه اعمال کند و بــرای مدت نامحدود
انگلیس را در این منطقه به دام بیندازد.

پاکستان از پیشرفت مذاکرات امریکا -طالبان خبر داد

شــاه محمود قریشــی ،وزیر خارجه پاکستان روز سهشنبه گفت که در مذاکرات صلح
کنونی در قطر میان طالبان و امریکا پیشرفتی حاصل شده است .به گزارش رویترز،
او در کنفرانســی خبری در اســامآباد در کنار هایکو ماس ،همتــای آلمانی خود ابراز
امیدواری کرد که این نشستها زودتر به نتیجه مطلوب برسند .قریشی بدون اشاره
توگو و مکالمه
به جزئیات گفت« :پاکستان تمام جناحهای درون افغانستان را به گف 
معنادار بین افغانها تشویق کرده است» .مذاکرات میان هیأت امریکایی با رهبری
زلمای خلیلزاد و نمایندگان ارشد طالبان حدود دو هفته است که در دوحه پایتخت
قطر ادامه دارد .تا کنون برخی منابع نزدیک به طالبان خبر دادهاند در روند مذاکرات،
پیشرفتهایی صورت گرفته است .این مذاکرات با تردید بسیاری از کارشناسان آغاز
شد تا شاید بتواند طوالنیترین جنگ تاریخ امریکا را به پایان برساند.

