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هنوز 24 ساعت از    گزارش  یک
انتشار طرح های 
غیر رسمی پنتاگون برای اعزام 10هزار نیرو به 
خاورمیانه برای مقابله با آنچه که امریکا تهدید 
ایران می خواند نگذشته، رئیس جمهور امریکا 
در گفت وگویی گفت که فکر می کند نیازی به 
اع�زام نیرو ب�ه خاورمیانه )غرب آس�یا( برای 
مقابله با ایران نیس�ت. با این حال س�ی ان ان 
غ�روب دی�روز گ�زارش داد که ترام�پ طرح 
پنتاگ�ون را پذیرفت�ه ت�ا سیاس�ت پرتردید 
رئیس جمهور امریکا مقابل ایران نمایان تر شود.

همین دو هفته قبل بود که دونالد ترامپ در یک 
کنفرانس خبری گفت که ب��ه غیر از جان بولتون 
مش��اور امنیت ملی امریکا، افراد دیگری هم دارد 
که با آنها خوی جنگ طلبانه بولت��ون را متعادل 
می کند. همان موقع گزارش    هایی منتش��ر ش��د 
درباره اختالفات در داخ��ل دولت امریکا تا جایی 
که نشریه امریکایی نشنال اینترست در گزارشی 
نوش��ت که ظاهراً رئیس جمهور امریکا سرانجام 
خواهان اخراج جان بولتون جنگ طلب از دولتش 
شده است. البته ترامپ اینها را شایعاتی خواند که 
رس��انه های جعلی یا » فیک نیوز« آن را منتش��ر 
می کنند:» این مطالب مزخرفات و خزعبالت است. 
« رئیس جمهور امریکا گفته ب��ود: »طوری حرف 

می زنند انگار یک مناقش��ه )بین ما( وجود دارد. 
من از دست آنها عصبانی نیستم؛ من تصمیمات 
خودم را می گیرم. کار مایک پمپئو عالی است، کار 
بولتون هم عالی است.«  او البته این را هم گفت که 
دیدگاه    ها ممکن اس��ت متفاوت باشد ولی تأکید 

کرد: »اما من تصمیم نهایی را می گیرم.«  
حاال مشخص ش��ده که خزعبالتی که ترامپ از 
آنها صحبت می کند و آنه��ا را به نیویورک تایمز، 
واشنگتن پست و س��ایر رسانه    ها نسبت می دهد، 
چندان ه��م مزخ��رف نیس��تند. رئیس جمهور 
امریکا دیروز در گفت وگو با خبرنگاران، در مورد 
گزارش     هایی که در مورد طرح پنتاگون برای اعزام 
نیروی اضافی به منطقه خاورمیانه مطرح ش��ده ، 
گفته است: » فکر نمی کنم که به آنها نیازی داشته 
باشیم، واقعاً فکر نمی کنم.« ترامپ که ظاهراً این 
گفت وگو را قبل از مالقات با مقامات وزارت دفاع 
انجام داده، گفته است: »واقعاً فکر نمی کنم، ولی 
قرار است ظرف یک س��اعت آینده جلسه ای در 
همین خصوص داشته باشم. اگر نیاز به اعزام نیرو 
باشد حتماً می فرستم.« البته دیشب سی ان ان به 
نقل از یک مقام امریکایی گزارش کرد که ترامپ 
طرح پنتاگون ب��رای فرس��تادن ادوات و نیروی 
انس��انی به خاورمیانه را پذیرفته اس��ت. ترامپ 
همچنین به حمله س��ال 2003 امریکا به عراق 

هم اش��اره کرده و گفته که امریکا نباید در سال 
2003 به عراق که نقشی در حمالت ۱۱ سپتامبر 
200۱ نداش��ت حمله می ک��رد. هرچند ترامپ 
درباره دلیل اشاره اش به عراق چیزی نگفته ولی 
این موضع او که گفته عراق نقشی در ۱۱ سپتامبر 
نداشته، نش��ان می دهد که رئیس جمهور امریکا 
گزارش های نهادهای اطالعاتی در واش��نگتن و 
تل آویو درباره آماده ش��دن ایران ب��رای حمله به 
منافع امریکا را هم با تردید دنبال می کند. ترامپ 
گفته که معتقد است که امریکا نباید در خاورمیانه 
حضور می داشت. موضع گیری ترامپ یک روز بعد 
از آن ابراز شد که »سی ان ان«، »آسوشیتدپرس«، 
»وال استریت ژورنال « و برخی از دیگر رسانه های 
امریکا پنج  شنبه گزارش دادند مقام های پنتاگون 
قرار است طرحی در خصوص اعزام چندین هزار 
نظامی به خاورمیانه را تقدیم مقام های دولت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا کنند. منابع نظامی 
امریکایی همچنین گفته اند که ع��الوه بر نفرات 
اضافی، وزارت دفاع خواستار تقویت پوشش و بنیه 
دفاعی در منطقه از طریق گس��ترش سامانه های 
ضد موش��کی پاتریوت و هواپیماه��ای جنگنده 
اس��ت. بعد از گزارش های این مناب��ع امریکایی، 
پاتریک ش��اناهان وزیر دفاع امریکا نیز تأیید کرد 
که وزارت دفاع امریکا در حال بررسی طرح اعزام 

نیروی بیشتر به خاورمیانه به عنوان یکی از راه های 
موجود برای محافظت از نیروه��ای امریکایی در 
منطقه با توجه به تنش با ایران است. البته شاناهان 
به خبرنگاران گفت که تعداد 5 ه��زار یا ۱0 هزار 
نیرویی که رسانه    ها از آن می گویند، درست نیست 
:»من امروز صبح خبر اعزام ۱0 هزار نیروی اضافی 
را به خاورمیانه خواندم و بعد خبر اعزام 5 هزار نیرو 
را دیدم« ولی گفت اعزام نیروهای بیشتر، از جمله 
اقدامات در دست بررسی است. سرپرست وزارت 
دفاع امریکا گفته که ه��دف امریکا بازدارندگی و 
حفاظت از نیروهایش در خاورمیانه است نه جنگ، 
و افزود که امریکا می خواهد از خطر اشتباه محاسبه 

از سوی ایران جلوگیری کند. 
  ظریف: ترامپ تاریخ نمی داند

رئیس جمهور امریکا در ادامه سخنانش که در میان 
کشاورزان امریکا ابراز می کرد به تکرار ادعا   هایی 
پرداخت که در این مدت بار   ها تکرار کرده است: 
»ایران بازیگر بس��یار خطرناک و بسیار بدی بوده 
اس��ت.«  رئیس جمهور امریکا بار دیگ��ر برجام را 
مورد انتقاد ق��رار داد و گف��ت: » توافقنامه ای که 
باراک اوباما امضا کرد، یک نمایش��نامه وحشت، 
توافقی خوفن��اک بود و همان دقیق��ه ای که من 
آن را شکستم و به آن خاتمه دادم، وضعیت ایران 
به مس��یر خیلی بدی افتاد.«  به گفته ترامپ ، در 
زمان آغاز ریاس��ت جمهوری او همه مش��کالت 
منطقه » و شاید فراتر از آن « به ایران ختم    می شد 
و ایران را متهم کرد که در یک مورد گفت: » ما با 
چهارده حمله مواجه بودیم و ایران پشت سر همه 
آنها بود.« مش��خص نیست که اش��اره او به کدام 
حمالت است. رئیس جمهور امریکا بار دیگر از لفظ 
توهین آمیز »ملت تروریست « برای ایران استفاده 
کرد و گفت: »آنها ملت تروریس��ت هستند و ما با 
این کنار نمی آییم. « س��خنانی که با واکنش تند 
وزیر خارجه ایران روبه رو شد و محمد جواد ظریف 
در پاکستان گفت: آقای ترامپ با اظهارات خودش 
نشان داده اوالً تاریخ نمی داند و ثانیاً مردم ایران را 
نمی شناسد و ثالثاً ثابت کرده است که ادعاهایش 

در حمایت از مردم ایران چقدر دروغ است. 
ظریف ساعاتی بعد در توئیتر هم نوشت:  » ایران 
هزاران س��ال بوده و خواهد بود و یک کشور تازه 
به دوران رس��یده نمی تواند اینطور درباره ایران 
صحبت کند.« ظریف نوش��ته است: »این نشان 
دهنده آن اس��ت که ترامپ حتی در ظاهرسازی 
که دیگران می کنند، نمی تواند آن را کاماًل ادامه 
دهد و آن نیت واقعی و درونی خود را درباره ایران 
بروز می ده��د.« ظریف همچنین گفته اس��ت: 
»ایران ش��اهد پایان کار ترام��پ، رئیس جمهور 
امریکا خواهد بود ولی او ش��اهد پایان کار ایران 

نخواهد بود.«

پس از حم�ات پی درپی پهپاده�ای یمنی 
به مناطقی از ام�ارات و عربس�تان، جنبش 
انصاراهلل اعام کرد که ارت�ش و کمیته های 
مردمی یمن توانایی حمله به اهدافی در عمق 
خاک عربستان را دارند. انصاراهلل تأکید کرد 
که اجرای عملیات بزرگ تر ضد اهداف نظامی 
و اقتصادی است که منجر به فلج شدن اقتصاد 
رژیم های س�عودی و ام�ارات خواهد ش�د. 
دیروز هم یگان پهپادی یمن با پهپاد »قاصف
K2« فرودگاه نجران را مورد هدف قرار داد. 
ارتش و کمیته های مردمی یمن در پاس��خ به 
جنای��ات س��عودی     ها در این کش��ور، حمالت 
پهپادی به خاک عربس��تان را تشدید کرده اند. 
به گزارش  ش��بکه المس��یره، منبعی در یگان 
پهپادی یمن روز جمعه گزارش داد:»عملیات 
تهاجمی که سامانه پاتریوت در فرودگاه نجران 
را هدف قرار داد، موفقیت  آمیز بود و این عملیات 
پس از رصد دقیق اطالعاتی و مش��خص کردن 
سامانه های مورد نظر انجام شد«. به گفته این 
 »K2 منبع، یگان پهپادی یمن با پهپاد »قاصف
فرودگاه نج��ران در جنوب غرب عربس��تان را 
هدف عملیات تهاجمی قرار داد. ش��بکه العالم 
گ��زارش داد ائتالف متجاوز س��عودی با اذعان 
به عملیات یگان پهپادی یم��ن در نجران ادعا 
کرد سامانه دفاعی عربس��تان یک فروند پهپاد 
مجهز به م��واد منفجره را که به س��مت نجران 
پرواز می کرد، رهگی��ری و منهدم کرد. جنبش 
انصاراهلل در هفته های اخیر قدرت پهپادی خود 
را به رخ سعودی     ها و امارات کشیده است و بنابر 
گفته مقامات این جنبش، همه مناطق امارات 
و عربستان در تیررس پهپادهای یمنی     ها قرار 
دارد. به گزارش شبکه الجزیره، ضیف اهلل الشامی، 
وزیر اطالع رسانی یمن روز جمعه گفت:»ارتش 
و کمیته های مردم��ی یمن توانای��ی حمله به 
اهدافی در عمق خاک عربس��تان را دارند. این 
اهداف مشخص است و برخالف حمالت ائتالف 
سعودی - اماراتی در یمن که باعث کشته شدن 
زنان و کودکان می ش��ود، این حم��الت کور و 
بی هدف نیست«. الشامی افزود:»ائتالف سعودی 
- اماراتی، به حمالت کور به یمن ادامه می دهند 
و پس از افشای کشته شدن زنان و کودکان در 
این حمالت، می گویند اش��تباهی در حمالت 

صورت گرفته است. این ائتالف با قتل کودکان و 
زنان، به حمالت ما پاسخ می دهد«. این درحالی 
است که هفته گذش��ته انصاراهلل اعالم کرد که 
اطالعات 300 نقطه از عربستان و امارات را برای 
حمالت آتی در اختیار دارند. سخنگوی نیروهای 
مس��لح یمن در صنعا هم ائتالف متجاوز عربی 
را به انجام حمالتی دردناک ت��ر تهدید کرد. به 
گزارش شبکه المسیره، یحیی سریع، سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن وابسته به انصاراهلل دیروز 
اعالم کرد:»هرگونه تنش��ی ب��ا عملیات خاص 
مواجه خواهد ش��د و ما قادر ب��ه هدف گرفتن 
نقاط و اهدافی جدید در قلب دشمن هستیم«. 
وی افزود:»دش��من باید حس��اب  کار را داشته 
باشد که عملیات آینده دردناک تر خواهد بود«. 
یحیی سریع تأکید کرد:»اکثر عملیاتی که انجام 
می شود در قلب دشمن خواهد بود«. انصاراهلل 
و ارتش یمن در هفته های اخیر با اس��تفاده از 
پهپاد     ه��ا حمالتی را در عمق خاک عربس��تان 
انجام دادند و تلفاتی را به این کشور وارد کردند. 
همزمان با اظه��ارات مقامات یمنی برای هدف 
قرار دادن عمق خاک عربستان و امارات شبکه 
المسیره هم روز پنج  ش��نبه تصاویری از هدف 
قراردادن ف��رودگاه ابوظبی با پهپ��اد صماد3 
ارتش یمن در ژوئیه سال گذشته منتشر کرد. 
در این تصاویر لحظه ه��دف قراردادن و ویرانی 
بخش     های��ی از فرودگاه را نش��ان می دهد. این 
حمله بیانگر پیشرفت امنیتی و نظامی نیروهای 
یمنی را به نمایش می گذارد. سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن گفت:»تصاویر بیشتری از عملیات 
در عمق خاک کش��ورهای متج��اوز را به طور 
مستند در اختیار داریم.« سرتیپ یحیی سریع 
به متجاوزان هشدار داد، توانایی پهپاد صماد3 
بیشتر از آن چیزی است که تاکنون اعالم شده 
و حتی به کشور     هایی فراتر از عربستان و امارات 
پرواز می کند«. بر اساس این گزارش، عملیات 
پهپادی مهم ارتش یمن، نگرانی و دستپاچگی 
متجاوزان سعودی - امریکایی را بیشتر می کند 
و در مقابل بیانگر توانایی ارتش یمن در اجرای 
عملیات بزرگ تر ضد اهداف نظامی و اقتصادی 
است که منجر به فلج ش��دن اقتصاد رژیم های 
سعودی و امارات خواهد شد، از این رو آنها باید 

محاسبات خود را بازبینی کنند. 

برنی سندرز،  نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
س�ال 2020 گفته که با ادامه مس�یر کنونی، 
ش�اید اکنون زمان مناسبی برای درخواست 
اس�تیضاح ترامپ باش�د . »ج�ان یارموت« 
رئیس کمیسیون بودجه مجلس نمایندگان 
امریکا ه�م تأکید کرده که ب�ا افزایش تعداد 
نمایندگانی که خواس�تار اس�تیضاح ترامپ  
هستند روند اس�تیضاح باید آغاز شود ولی 
رئیس مجلس نمایندگان امریکا تأکید دارد 
که هرگونه اقدام برای استیضاح رئیس جمهور 
امری�کا در ح�ال حاض�ر ناپخت�ه اس�ت. 
بحث      ها بر سر استیضاح دونالد ترامپ باال گرفته 
و مشخص است که شمار بیشتری از نمایندگان 
کنگره امریکا از استیضاح او حمایت می کنند ولی 
همچنان شرایط دوقطبی است. یک هفته بعد از 
اینکه جاس��تین امش به عنوان اولین هم حزبی 
ترامپ گفت که رئیس جمهور امریکا اقدامات و 
رفتارهای قابل استیضاح مرتکب شده ، حاال شمار 
بیش��تری از دموکرات  ها از استیضاح او حمایت 
می کنن��د. »جان یارموت« رئیس کمیس��یون 
بودجه مجلس نمایندگان امریکا روز پنج  شنبه 
در گفت وگو با سی ان ان گفت:»معتقدم چیزی 
که ما داریم این است که ش��رایطی وجود دارد 
که اکثریتی در حال افزایش است که معتقدند 
اس��تیضاح در حال تبدیل به رون��دی غیرقابل 
اجتناب است. وی تأکید کرده که این نمایندگان 
معتقدند ما باید تحقیقات��ی را که در حال انجام 
است، پیگیری کنیم تا اطمینان حاصل شود که 
اقدامات به خصوص دولت و رئیس جمهور که باید 

مورد محاسبه قرار بگیرد، کشف شود. 
یک روز قبل از یارموت، »الکس��اندریا اوکاسیو 
کورتز « نماینده دموکرات کنگ��ره امریکا نیز از 
هم حزبی هایش خواس��ته بود روند اس��تیضاح 
دونالد ترام��پ را آغ��از کنند. همزم��ان، برنی 
س��ندرز، نامزد دموکرات ها در انتخابات 2020 
هم نامزد شده، گفت: » ما رئیس جمهوری داریم 
که بسیار حساس است، به دیگران حمله می کند 
و هر روز برخی را تحقیر می کند و اگر او نمی تواند 
اندکی انتقاد را تحمل کند، بای��د درباره اینکه 

رئیس جمهور امریکا باشد، دوباره فکر کند. «
سندرز گفته که من فکر می کنم اگر او همچنان 
از درک قان��ون اساس��ی امریکا، تفکی��ک قوا و 

این حقیقت غافل باش��د که کنگ��ره حق دارد 
احضاریه ص��ادر کند و این وظیفه دولت اس��ت 
که در جلس��ات ش��هادت به درخواست کنگره 
شرکت کند، شاید بهترین زمان برای استیضاح 
او باشد. همچنین باربارا لی، نماینده دموکرات ، 
خواستار لغو قانونی شد که به رؤسای جمهور این 
کشور اجازه می دهد عملیات نظامی در مناطق 
مختلف جهان را توجیه کنند. ب��ا این حال، به 
نظر می رس��د دموکرات  ها هنوز هم برای شروع 
استیضاح ترامپ اجماع ندارند. نانسی پلوسی، 
رئیس دموک��رات مجلس نماین��دگان امریکا 
هرچند روز چهار      شنبه دونالد ترامپ را به ارتکاب 
رفتار       ها و اقداماتی متهم کرد که می تواند به علت 
بی توجهی ب��ه قوانین کنگره، وی را در مس��یر 
استیضاح قرار دهد ولی یک روز بعد پا پس کشید 
و گفت استیضاح دونالد ترامپ، در حال حاضر 
اقدامی »ناپخته« و »بس��یار تفرقه  انداز « است. 
ظاهراً چیزی که باعث شده دموکرات  ها به طور 
جدی از اس��تیضاح ترامپ حمایت نکنند، این 
واقعیت است که شکست احتمالی این اقدام در 
بحبوحه آغاز رقابت های انتخاباتی ممکن است 
به نفع ترامپ تمام شده و دست او برای حمله به 
مخالفان را باز کند. ترامپ که طی روز های اخیر 
تنش لفظی اش با دموکرات  ها تش��دید ش��ده، 
نانسی پلوسی را مورد حمله لفظی قرار داده و با 
انتشار ویدئویی او را مورد تمسخر قرار داده است . 
ترامپ در توئیتر نوشت: » من به شما می گویم که 
مدتی است نانسی پلوسی را زیر نظر گرفته ام و 
او همان شخصیت قبل نیس��ت و آن را از دست 
داده است.«  ترامپ همچنین در توئیتی جداگانه 
نوش��ت: »دموکرات  ها کاری در کنگ��ره انجام 
نمی دهن��د. همه تالش آنها ب��رای راه انداختن 
مجدد گزارش مولر است چرا که مطابق میل آنها 
پیش نرفت.«  رئیس جمهور امریکا گفته است: 
 »ممکن نیست آنها بتوانند به طور همزمان هم 
تحقیق کنند و هم در روند قانونگذاری مشارکت 
کنند. فکر آنها ح��ول طرح های زیرس��اختی، 
کاهش بهای دارو، خدمات درمان��ی مورد نیاز 
و شرایط کهنه س��ربازان عزیزمان نیست. همه 
آنچه آنها در ش��ش کمیته انجام می دهند وقت 
تلف کردن است. آنها هر روز در تالش برای یافتن 

چیزی هستند که برای من بد تمام شود.«

انصاراهلل:
فراترازعربستانواماراتراهدفقرارمیدهیم

حمایت      ها از استیضاح رئیس جمهور امریکا گسترش یافت 
تردیدانتخاباتیدموکراتهابرایآغازاستیضاحترامپ

  خبر

قربانیدومبرگزیت
برگزیت)Brexit(یا برنامه خروج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا تا حاال دو 
قربانی گرفته است. اولین قربانی دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین 
بریتانیا، بود که فکر می ک��رد این برنامه در همه پرس��ی ژوئن 20۱6 
شکست می خورد اما تمام محاس��باتش غلط از آب درآمد. طرفداران 
برگزیت در آن انتخابات پیروز شدند و این کامرون بود که فقط دو سه 
هفته بعد از همه پرسی برگزیت استعفا داد و قربانی آن همه پرسی شد. 
ترزا می  کسی بود که بعد از کامرون نخست وزیر بریتانیا بود با این وعده 
که برگزیت را محقق و بریتانیا را با بهترین شرایط ممکن از اتحادیه اروپا 
خارج می کند. خانم می  دومین زنی است که بعد از مارگارت تاچر در 
تاریخ بریتانیا به نخست وزیری این کشور رسیده و آن موقع این مسئله 
مطرح شده بود که آیا او هم مثل تاچر ملقب به بانوی آهنین خواهد شد 

یا نه؛ پاسخ در کمتر از سه سال داده شد؛ خیر. 
خانم می  روز جمعه 24 ماه می  مقابل خبرنگاران حاضر شد تا اعالم کند 
که دو هفته دیگر از رهبری حزب محافظه کار کناره گیری می کند و تنها 
تا تعیین رهبر بعدی این حزب نخست وزیر بریتانیا خواهد بود و بعد از آن، 
خانه شماره ۱0 در خیابان داونینگ را ترک خواهد کرد. چهره خانم می 
موقع اعالم این خبر به هیچ روی شبیه بانوی آهنین و شبیه چیزی نبود 
که او حدود سه سال قبل و ابتدای نخست وزیر ی اش داشت. او بعد از این 
مدت آن قدر در هم شکسته شده بود که حتی نتوانست خبر خود را به 
پایان برساند و با چشمانی اشکبار جمع خبرنگاران بهت زده را ترک کرد. 
در واقع، او حدود دو ماه قبل هم وعده استعفای خود را داده بود و به کمیته 
نمایندگی محافظه کاران در مجلس عوام گفته بود که در مقابل تمایل 
حزبش به رهبری تازه مقاومت نخواهد کرد اما مثل حاال زمان مشخصی 
را برای کناره گیری از رهبری حزب محافظه کار و نخست وزیری بریتانیا 
معلوم نکرد. شاید او هنوز امید به یافتن راه حلی برای خروج از بن بست 
برگزیت داشت، چرا که مذاکرات با حزب مخالف کارگر ادامه داشت و او به 
طرح اصالح  شده برگزیت فکر می کرد. می توان گفت که تیر خالص به این 
امید را جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، جمعه گذشته و با ارسال نامه ای 
به مجلس شلیک کرد که در آن نامه بی نتیجه ماندن مذاکرات با خانم می 
 و عدم کفایت دولت او را اعالم کرده بود. از سوی دیگر، فشار درون حزبی 
را نباید نادیده گرفت که خود خانم می  هم دو ماه قبل و با عنوان »رهبری 
تازه« به آن اشاره کرده بود و به نظر می رسد که فشار در داخل حزب برای 

تعیین رهبری تازه بیشتر از قبل شده بود. 
حاال که خانم می  بعد کش و قوس های زیاد مجبور به کناره گیری از قدرت 
ش��ده، باید دید حزب او چه رهبری را انتخاب خواهد کرد و با میراث او 
یا طرحش برای برگزیت چه خواهد کرد. ش��کی نیست که جانشین او 
هر که باشد با مشکالتی بسیار سنگین تر از زمانی روبه رو خواهد بود که 
خانم می  حدود سه سال قبل داشت. خانم می  سه سال قبل در ابتدای 
راه بود و فکر می کرد در دو س��ال آینده خواهد توانست با اتحادیه اروپا 
به راه حل قابل قبول دو طرف برای خروج از این اتحادیه برسد اما حاال 
معلوم شده که مشکالت کار بیشتر از آن مقداری است که در ابتدای امر 
تصور        می شد. گذشته از مشکالت اقتصادی یا مخالفت جدی داخلی با 
برگزیت، عنصر ملی گرایی مبدل به گره کور برگزیت ش��ده؛ گرهی که 
خانم می  نتوانست در نهایت آن را باز کند و حتی می توان گفت که برای 
جانشین خود کورتر هم کرده است. اصل این گره در مرز ایرلند شمالی 
با جمهوری ایرلند است. این مرز از زمان برقراری صلح در ایرلند شمالی 
در ۱988 تاکنون فاقد کنترل مرزی بوده تا اینکه ملی گرایان کاتولیک 
با رف��ت و آمد آزاد به جمه��وری ایرلند هنوز پیوندهای خ��ود را با کل 
جزیره ایرلند حفظ کنند اما با برگزیت باید تکلیف این مرز معلوم شود 
و خانم می  برای ادامه این وضعیت مجبور شده امتیازات قابل توجهی به 
اتحادیه اروپا بدهد. در واقع، این مشکل مبدل به معضل الینحلی شده 
چرا که بدون امتیاز دادن به اتحادی��ه اروپا مثل رعایت قوانین گمرکی 
این اتحادیه نمی توان این مرز را باز نگه داشت و از سوی دیگر، بستن این 
مرز خطر شعله ور شدن تنش های ملی گرایانه را به دنبال دارد. از سوی 
دیگر، هواداران دوآتشه برگزیت مخالف دادن هرگونه امتیازی به اتحادیه 
هستند اما مجلس عوام خروج بی توافق را ممنوع کرده است. تمامی این 
شرایط راه  خروج از بن بست را برای جانشین خانم می  بسیار سخت کرده 
اگر نگوییم که راه از قبل به روی او بسته شده است. بنابراین، شاید خانم 
می  آخرین قربانی نباش��د که به خاطر برگزیت مجبور به کنارگیری از 
قدرت شده و احتمال دارد جانشینش هم به سرنوشت او دچار شود مگر 
اینکه بدون توافق با اتحادیه اروپا برگزیت را اجرا کند، البته به شرط اینکه 
از پس مجلس برآید یا اینکه برگزیت را بار دیگر به همه پرسی بگذارد به 

این امید که این بار با رأی »نه« مردم از شر آن راحت شود. 
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  حمایت مجدد عمان از دوستی با تل آویو!
وزیر خارجه عمان یک ب��ار دیگر در اظهارات��ی تأمل برانگیز گفته که 
اسرائیل باید دولت دوست و شریک فلسطینیان باشد، نه دولتی که به 
خاک و حقوق شان تجاوز می کند. به گزارش شبکه روسیاالیوم، یوسف 
بن علوی، وزیر خارجه عمان افزود: اگر طرح امریکایی موسوم به معامله 
قرن به همه این امور نپردازد، ط��رح ناقصی خواهد بود. بن علوی البته 
برای کم شدن انتقاد     ها از او اصطالح دوست برای رژیم صهیونیستی را 
با انتقاد از تل آویو همراه کرده و گفته که قابل قبول نیست که اسرائیل 
یک کشور داشته باشد و فلس��طینیان یک خیمه. این مسئله ابداً قابل 
قبول نیست. مسئله، مسئله اموال و دارایی نیست، بلکه مسئله حدود 

۱0 میلیون مردم در داخل و خارج از فلسطین است. 
-----------------------------------------------------
  وقتی عبدالمهدی ماقات15 دقیقه ای با ترامپ را نپذیرفت 
وزیر خارجه عراق جزئیات بیش��تری از س��فر دونالد ترامپ به پایگاه 
عین االسد در عراق در جریان جش��ن های سال نو میالدی را رسانه ای 
کرد و گفت که عادل عبدالمهدی کسی بود که دیدار با ترامپ را در آن 
روز رد کرد.  به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز عراق، 
محمد الحکیم، وزی��ر خارجه عراق در گفت وگو ب��ا برنامه » حق الرد « 
گفت: سفر دونالد ترامپ به عراق اعالم نشده بود و عادل عبدالمهدی، 
نخست وزیر عراق ساعت ۱0 صبح همان روز سفر ترامپ را به من اطالع 
داد و گفت دونالد ترامپ به پایگاه عین االسد خواهد رفت تا با سربازان 
امریکایی مستقر در آنجا سال نو میالدی را جشن بگیرد. حکیم گفته 
که قرار بود نخست وزیر به اس��تقبال ترامپ در پایگاه برود و همچنین 
قرار بود این سفر سه ساعته باشد اما طرف امریکایی به ما اطالع داد سفر 
تنها دو ساعت خواهد بود و زمان مقرر برای دیدار عبدالمهدی و ترامپ 
۱5 دقیقه است. ظاهراً به گفته وزیر خارجه عراق، عبدالمهدی نیز بعد 
از رایزنی با مش��اورانش ایده دیدار با ترامپ را رد کرد. مش��اوران به او 
گفتند، ۱5 دقیقه برای نشست دور یک میز و بررسی مسائل و طرح      ها با 
رئیس جمهور امریکا کافی نیست. الحکیم تصریح کرد: بعد از آن با طرف 
امریکایی توافق شد تماس تلفنی بین عبدالمهدی و ترامپ برقرار شود و 

این تماس انجام شد و هشت دقیقه مدت تماس تلفنی بود. 
-----------------------------------------------------
  معامله تسلیحاتی جدید ترامپ با عربستان دور از چشم کنگره

کریس مرفی، سناتور دموکرات امریکایی معتقد است دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا قصد دارد محموله جدید تسلیحات را به عربستان 
سعودی بفروش��د. به گزارش اسپوتنیک، س��ناتور کریس مرفی روز 
24ماه مه در مصاحبه با نشریه الجزیره خاطرنشان ساخت دولت ترامپ 
می خواهد این کار را با بهانه های ظاهراً قانونی و بدون گرفتن مجوز از 
کنگره ایاالت متحده انجام دهد. سناتور دموکرات امریکایی گفته که 
اطالعیه غیر رسمی درباره معامله تسلیحاتی جدید با عربستان از طرف 

خود دولت امریکا برای قانونگذاران این کشور ارسال شده است. 

ترزا می تحت فشار حزب خودش مجبور به استعفا شد
میخبرگزیت

برتابوتنخستوزیری»می«
نخست وزیر انگلیس بعد از سه بار تاش ناموفق در تصویب توافق 
برگزیت در مجلس عوام، با چشمانی اشکبار از سمت خود استعفا 
کرد و دومی�ن قربانی برگزیت لقب گرفت. ترزا م�ی  با بیان اینکه 
تا 7 ژوئن از س�مت خود کناره گیری خواهد کرد گفت که »به نفع 
کشور است تا یک نخس�ت وزیر جدید، تاش     ها برای برگزیت را 

هدایت کند.« 
سه سال از برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم 
به »برگزیت« می گذرد و دو نخست وزیر در ارتباط با برگزیت از سمت 
خود استعفا کرده اند اما تکلیف این توافق همچنان در هاله ای از ابهام 
قرار دارد. ترزا می، نخست وزیر انگلیس روز جمعه درحالی که در مقابل 
دفتر نخست وزیری در لندن سخنرانی می کرد، با اعالم استعفای خود از 
نخست وزیری گفت:»امروز از این رسانه اعالم می کنم که من تمام تالش 
خود را برای اقناع پارلمان در خصوص طرح برگزیت  به انجام رساندم؛ 
سه بار تالش کردم اما موفق نشدم. اکنون برای من روشن شده که به 
نفع کشور است تا یک نخست وزیر جدید، تالش     ها را هدایت کند. لذا 
هفتم ماه ژوئن از سمت خود کناره گیری می کنم«. به گزارش یورونیوز، 
ترزا می  تأکید کرد:»پس از طرح این موضوع با حزب محافظه کار به این 
نتیجه رسیدم که باید رهبری حزب و نخست وزیری کشور را ر    ها کنم 
و به فرد دیگری بسپارم. مطمئنم که حزب محافظه کار در طول سال 
جاری می تواند خود را دوباره بازیابی کند«. ترزا می  ادامه داد:»در کنار 
هم ایستاده ایم و به س��وی آینده ای خوب حرکت می کنیم. همواره از 
اینکه نتوانستم توافق برگزیت را تصویب کنم، افسوس خواهم خورد«. 
می  اضافه کرد:»این کار را که موج��ب افتخار من بود ر    ها می کنم. من 
دومین نخست وزیر زنی بودم که تالش کردم در خدمت کشورم باشم«. 
ترزا می  پس از گفتن این جمله در حالی که اش��ک می ریخت، جایگاه 
را ترک کرد. ترزا می  همچنین گفت:»در یک دموکراسی، اگر به مردم 
گزینه ای برای انتخاب بدهید، وظیفه دارید تصمیمی که می گیرند را 
اجرا کنید«. بی بی سی در گزارشی درباره استعفای ترزا می  نوشت:»بعد 
از مارگارت تاچ��ر، جان میجر و دیوی��د کامرون، ت��رزا می چهارمین 
نخست وزیر محافظه کار بریتانیا است که بابت رابطه کشورش با اتحادیه 
اروپا از صدر به ذیل کشیده می شود. تالش ترزا می  برای بده و  بستان 
با احزاب دیگر برای خروج از بن بس��ت برگزیت، میخ آخر را به تابوت 

زمامداری او کوبید. «
  دومین قربانی 

نخست وزیر انگلیس که سال گذشته به توافق نیم بندی با اتحادیه اروپا 
دست یافته بود در مهلت تعیین شده برای متقاعد کردن هم حزبی    ها 
و مجلس عوام شکست خورد. به گزارش اس��پوتنیک، »بعد از سه بار 
رد ش��دن توافق برگزیت در پارلمان انگلیس، تهدی��د اتحادیه اروپا 
به خروج اجباری انگلیس بدون توافق و همچنین اس��تعفای معاون 
پارلمانی دولت، رس��انه های انگلیسی پنج  شنبه ش��ب گزارش دادند 
که نخس��ت وزیر انگلیس با درخواس��ت اعضای حزب محافظه کار در 
معرض استعفای اجباری قرار گرفته اس��ت«. بر اساس این گزارش، 
»هم حزبی های نخست وزیر انگلیس از جمله اعضای کابینه وی را وادار 
به اعالم استعفا کردند چون از متن جدید توافقنامه بریتانیا با اتحادیه 

اروپا درباره خروج از این اتحادیه راضی نبودند.«
ترزا می  به مدت س��ه سال، از س��ال 20۱6 و بعد از اس��تعفای دیوید 
کامرون، نخس��ت وزیری دولت انگلیس و رهب��ری حزب محافظه کار 
را برعهده داش��ت اما نتوانس��ت موفقیتی در این زمینه کسب کند و 
به عنوان دومی��ن قربانی برگزیت لقب گرفت. انگلیس اولین کش��ور 
در اتحادیه اروپا اس��ت که قصد خروج از آن را دارد، از این رو فرآیند 
خروجش با پیچیدگی     هایی مواجه ش��ده اس��ت. در همه پرسی ژوئن 
20۱6 در بریتانی��ا، 53 درص��د از ش��رکت کنندگان انگلیس رأی به 

خروج داده بودند. 
به گزارش خبرگزاری آناتولی، طرح جدید دولت انگلیس درخصوص 
برگزیت که قرار بود روز 7 ژوئن ارائه و به رأی گذاش��ته شود، به دلیل 
اختالفات و اعتراضات در داخل حزب حاکم محافظه کار به تعویق افتاد. 
مارک اسپنس��ر از اعضای دولت ترزا می ، نخس��ت وزیر انگلستان، در 
سخنانی در مجلس این کشور با اعالم این خبر گفت:»تاریخ رأی گیری 

جدید متعاقباً اعالم خواهد شد.«
بر اساس ضوابط اتحادیه اروپا، انگلیس پس از پایان مهلت دو ساله به 
منظور خروج از اتحادیه اروپا، باید در ماه آوریل امس��ال اتحادیه اروپا 
را ترک می کرد اما به علت دست نیافتن به توافق مورد قبول اکثریت، 
این زمان تا 3۱ اکتبر به مدت ش��ش ماه به تعویق افتاد. علت تعویق 
زمان خروج انگلی��س از اتحادیه اروپا، مخالفت مجلس این کش��ور با 
توافق موجود درباره برگزیت اس��ت. ترزا می  در سال جاری میالدی، 
سه بار این توافق را در مجلس به رأی گذاش��ت که رد شد و اکنون با 
کناره گیری وی، ابهام درباره برگزیت، بیشتر شد. به گزارش خبرگزاری 
صدا و سیما، ترزا می  تاکنون در برابر فشارهای اعضای حزبش، مقاومت 
می کرد و از اعالم زمان کناره گی��ری اش از رهبری حزب محافظه کار 
و نخست وزیری طفره می رفت اما با افزایش فش��ار    ها ناچار شد زمان 
دقیق کناره گیری اش را اعالم کند. با کنار رفتن ترزا می، ابهام درباره 
چگونگی توافق این کشور با اتحادیه اروپا، بیش تر خواهد شد. شماری 
از نامزدهای رهبری حزب محافظه کار، به ویژه بوریس جانسون که در 
آخرین نظرسنجی محبوب تر از دیگر رقبا به نظر می رسد، مایل هستند 
این کشور بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود. ناکامی ترزا می  در 
رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا، حتی مخالفت    ها در بین هم حزبی های 
او را افزایش داده بود و دهها تن از نمایندگان محافظه کار خواس��تار 

برکناری ترزا     می  شده بودند. 
  واکنش ها

اس��تعفای ترزا می، واکنش های داخلی و خارجی را به همراه داشته 
اس��ت. به گزارش رویترز، جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس 
روز جمعه در واکنش به اس��تعفای ترزا می  اع��الم کرد:»ترزا می  کار 
درستی را انجام داد و هر فردی که جانشین وی شود باید به برگزاری 
انتخابات در کشور مبادرت نماید«. سران آلمان و فرانسه در واکنش 
به استعفای نخست وزیر انگلیس خواستار روشن شدن هرچه سریع تر 
آینده خروج این کش��ور از اتحادیه اروپا ش��دند. به گ��زارش روزنامه 
»دیلی میل«، آنگال مرکل، صدراعظم آلمان اعالم کرد که به تصمیم 
ترزا می  احترام می گذارد و با فردی که جانش��ین وی خواهد ش��د در 
زمینه برگزیت همکاری خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه هم خواستار روشن شدن هر چه 
سریع تر وضعیت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد. اتحادیه اروپا هم 
اعالم کرد که استعفای ترزا می، هیچ چیز را در مذاکرات برگزیت تغییر 
نمی دهد. یک دیپلمات دیگر اتحادیه اروپا پیش بینی کرد که اتحادیه 
اروپا حتی نسبت به نخس��ت وزیر بعدی سختگیری بیشتری به عمل 

آورد تا وجهه خود را نزد دیگر کشور    ها حفظ کند. 
  پیشتازی راستگراهای افراطی در انتخابات اروپا

همزمان با استعفای نخست وزیر انگلیس، احزاب راستگرای افراطی در 
برخی کشور    ها مانند هلند، انگلیس و فرانسه در انتخابات پارلمان اروپا از 
دیگر احزاب پیشی گرفته اند. یورونیوز در این زمینه گزارش داد که حزب 
کارگر هلند برخالف نتایج تمام نظرسنجی     ها در جریان انتخابات پارلمان 
اروپا پیشتاز است. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که یک نظرسنجی 
در فرانسه نشان می دهد که تأیید مردمی حزب »اجتماع ملی « به رهبری 
»مارین لوپن« که نماینده راستگراهای تندرو در این کشور است و نیز 
حزب »جمهوری رو به جلو « به رهبری »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور 

کنونی فرانسه از دیگر احزاب پیشی گرفته اند. 
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