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گروه بینالملل :داستان استیضاح «دونالد
ترامپ» به اتهام رسوایی «اوکراین گیت» وارد
فاز اجرایی خواهد شــد.مجموعه اتهاماتی که
علیه شخص رئیسجمهوری آمریکا در 3سال
گذشته ،فضا برای استیضاح وی را مساعد کرده
است.
حاال کاخ ســفید اعالم کرده که که ترامپ
و وکالیش در جلسات استماع استیضاح رئیس
جمهوری در مجلس نمایندگان شرکت نخواهند
کرد.
بنا به نوشــته روزنامه نیویورک تایمز« ،پت
ســیپولون» مشاور کاخ ســفید در نامه ای به
کمیته قضایی مجلس نمایندگان گفت« :نمی
توان انتظار داشــت ترامپ مشارکت «عادالنه»
داشته باشد».
وی ادامــه داد« :برگزاری دومین جلســه
اســتماع رییــس جمهوری بــدون هماهنگی
صورت گرفته زیرا این جلســه که قرار است در
روز چهارشــنبه برگزار شود با حضور ترامپ در
اجالس ناتو در لندن تداخل خواهد داشت».
مشــاور کاخ ســفید افزود« :زمــان بندی
جلسات استماع «بدون شک عمداً» ترتیب داده
شده تا با ســفرهای بینالمللی ترامپ تداخل
داشته باشد».
هفته گذشته رئیس کمیته قضایی مجلس
نمایندگان آمریکا گفت که ترامپ می تواند در
جلســات آتی استماع شرکت کند یا از شکایت
کردن در مورد این روند منصرف شود« .جرولد
نادلــر» همچنیــن از ترامپ خواســته بود که
مشــخص کند آیا قصد دارد در جلسات کمیته
که تا هفته بعد به طول خواهد انجامید شرکت
کند یا نه؟
دموکراتهــا تالش میکنند تــا پایان ماه
دسامبر (اواسط دی ماه) درباره استیضاح ترامپ
در مجلس نمایندگان آمریکا رایگیری کنند.
کارشکنی تیم ترامپ
به نوشــته نیویورک تایمز ،امتناع از حضور
وکال در دومین جلســه استماع توسط ترامپ،

ترامپ از شرکت در جلسه تحقیقات استیضاح خودداری میکند

نگرانی کاخ سفید از برنامه کنگره

الگــوی رییس جمهوری برای مســدود کردن
شاهدان و اسناد می باشد زیرا وی بارها برگزاری
جلســات اســتماع خویش را مایوس کننده و
تالش مذبوحانه برای مقصریابی دانسته بود .در
عمل ترامپ می خواهــد ضمن ایجاد چالش ،
مساله اسیتضاح را فاقد مشروعیت جلوه کند.
خانم «زو لوفگرن» به عنوان یک کارشناس
حقوقی که در ســه دوره تحقیقات اســتیضاح
روســای جمهوری آمریکا (نیکسون ،کلینتون
و ترامپ) مشارکت داشــته به سیانان گفت،
موضوع اســتیضاح ترامپ جدیتــر از پرونده
«واترگیت» مربوط به «ریچارد نیکسون» است.
وی افزود :تالش نیکسون در مخفی نگاه داشتن
چگونگی انتخاب شــدنش بود و هیچ کشــور

دفاع ترکیه از سامانه روسی

شورای امنیت و سیاستهای خارجی ریاست جمهوری ترکیه امروز دوشنبه
اعالم کرد ،خرید ســامانه اس ۴۰۰از ســوی ترکیه ظرفیتهای دفاعی ناتو را
تهدیــد نمیکند ،بلکه آن را تقویت خواهد کرد« .اســماعیل صفی» ،یکی از
اعضای شــورای امنیت و سیاستهای خارجی ترکیه به خبرگزاری اسپوتنیک
گفت :ترکیه باید سامانه دفاع موشکی اس ۴۰۰را از روسیه تحویل بگیرد .این
سامانه تواناییهای ناتو را کاهش نمیدهد بلکه بالعکس ،ظرفیت دفاعی ناتو را
بیــش از پیش تقویت میکند اما ما این کار را برای ناتو انجام نمیدهیم ،بلکه
برای تقویت سامانه دفاع هوایی خودمان آن را خریداری کردهایم .او در خصوص
تاریخ خرید ســامانههای بیشــتر اس ۴۰۰گفت ،تاریخ انجام این کار مسالهای
«فنی» است و قراردادی برای خرید آنها در زمانی نهچندان دور منعقد خواهد
شد .رییس شرکت صادرکننده تســلیحات دولتی روسیه ماه گذشته میالدی
اظهار کرد ،مسکو امیدوار است.

خارجی را در بحــث انتخابات مداخله نداد؛ اما
وقتی کسی یک کشور خارجی را درگیر سیستم
سیاســی آمریکا میکند ،این مساله بینهایت
نگرانکننده است.
«دیوید کاتز» دســتیار پیشــین دادستان
لسآنجلس بعنوان کارشــناس حقوقی هم به
سی ان ان گفت « :مساله استیضاح کلینتون نیز
موضوع «اخالقی» بود و شخص رئیس جمهوری
مرتکب خطای قضایی و یا جنایت نشــد ».وی
ادامه داد« :اســتراتژی ترامپ ،نامشــروع جلوه
دادن روند تحقیقات استیضاحش است».
کاتز با یادآوری سفر غیر منتظره ترامپ به
افغانستان و اکنون حضور در لندن برای نشست
ناتو گفت :ترامپ در این شــرایط بسیار دوست

دارد تا جلب توجه کند.
جلسه چهارشنبه
به گزارش بی بی ســی ،جلسه استماع روز
چهارشنبه نقطه شــروع مرحله دوم تحقیقات
اســتیضاح اســت که قبال در کمیته اطالعاتی
مجلس جریان داشت.
موضوع تحقیقات گفت و گوی تلفنی روز ۲۵
ژوئیه آقای ترامپ با وولودیمیر زلنسکی رئیس
جمهور اوکراین است.
آقــای ترامپ در آن تماس از رئیس جمهور
اوکراین خواسته بود درباره جو بایدن و پسرش
هانتر تحقیق کند .جو بایدن هم اکنون پیشتاز
رقابتها برای کســب نامــزدی حزب دمکرات
در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکاســت و

آزادی 3بازداشتی عقیدتی عربستان

صفحه بازداشــتیهای عقیدتی عربســتان در توییتر دیروز (دوشنبه) از
آزادی سایر افرادی که توسط دولت ریاض در ماه نوامبر دستگیر شده بودند،
خبر داد.
به گزارش آناتولی ،صفحه بازداشتیهای عقیدتی در توییتر که به مسائل
بازداشــتیها در عربســتان میپردازد ،بدون بیان جزئیات بیشتری نوشت:
مقامات این کشــور سایر بازداشــتیهای ماه نوامبر یعنی دو روزنامهنگار به
نامهای مها الرفیدی و زانه الشــهری و نیز نویســنده عبد المجید سعود را
پس از پایان بازجویــی از آنها آزاد کردند .این صفحه  ۲۵نوامبر اعالم کرده
بود ،عربســتان موج جدید بازداشتیها را به راهانداخته و تاکنون  ۱۰تن ،از
جمله وبالگنویســان و روزنامهنگاران را بازداشــت کرده است .ریاض این
بازداشــتیها را بدون صدور حکم قضایی انجام داده و عالوه بر آن ،به منازل
این افراد یورش برده و تلفن همراه آنها را هم مصادره کرده است.

پســرش چند ســال پیش زمانی که او معاون
رئیسجمهور بود عضو هیات مدیره یک شرکت
انرژی در اوکراین به نام بوریسما بود.
تحقیقات سعی دارد به این سوال پاسخ دهد
که آیا آقای ترامپ با خودداری از انتقال کمک
نظامی به اوکراین ســعی کرده بود برای اعالم
این تحقیقات به اوکراین فشار آورد یا نه .آقای
ترامپ هرگونه تخلفی را انکار میکند.
کمیته اطالعاتــی مجلس نمایندگان هفته
پیش به دو هفته جلســات علنی اســتماع در
پی چند هفته پرسش از شاهدان پشت درهای
بسته پایان داد.
آدام شیف رئیس دمکرات کمیته اطالعاتی
گفته است که ســه کمیته اطالعاتی ،نظارتی
و امور خارجی کــه هدایت این تحقیقات را به
عهده دارند گزارش خود را روز ســوم دسامبر
کامل خواهند کرد.
روز سهشنبه متن شهادت مارک سندی که
از مقامهای ارشد دفتر بودجه کاخ سفید است
منتشر شد .او به محققان گفته است که دو مقام
دفتر بودجه در پی متوقف شدن پرداخت کمک
نظامی به اوکراین استعفا کرده بودند .به گفته او
یکی از این مقامها ابراز نگرانی کرده بود که این
اقدام میتواند ناقض قوانین بودجه باشد.
گام نهایی
انتظار میرود کمیتــه قضایی تنظیم مواد
استیضاح را  -شــامل اتهامات تخلف از سوی
رئیس جمهور  -در اوائل ماه دسامبر شروع کند.
بعد از به رای گذاشــتن این مواد در مجلس
نمایندگان که تحت کنترل دمکراتهاســت،
محاکمه در سنا که در اختیار جمهوری خواهان
است برگزار خواهد شد.
اگر آقای ترامپ با دو سوم آرا در سنا محکوم
شود  -نتیجهای که کامال بعید به نظر میرسد
 باید قدرت را ترک کند.کاخ ســفید و برخی از جمهــوری خواهان
میخواهند روند محاکمه کوتاه باشد و ظرف دو
هفته انجام شود.

اعتراض لهستانیها به فشاردولتی علیه قضات

معترضان لهســتانی راهپیماییهایی را در سراســر کشــور برگزار کردند
تا همبســتگی خود را با قضاتی که از ســوی دولت جناح راســت با فشارهای
شدید سیاســی و ارعاب مواجه هستند ،ابراز کنند .به گزارش آسوشیتدپرس،
عظیمترین اعتراضات روز یکشنبه در ورشو ،پایتخت لهستان و در مقابل وزارت
دادگســتری برگزار شد .رسانههای لهســتان گزارش دادند که این اعتراضات
همچنین در  ۱۰۵شهر دیگر از جمله در گدانسک و کراکوف برگزار شدند .در
میان معترضان یکی از این قضات نیز حضور داشت که پروندهاش یکی از علل
برگزاری اعتراضات روز یکشــنبه بود .قاضی پاول یوستسن به تازگی به خاطر
انجام تحقیقات درباره یکی از انتصابات اخیر تحت قوانین جدید تصویب شده
توســط حزب حاکم «قانون و عدالت» اخراج شــد .وی به معترضان گفت :ما
قضات نباید بترسیم .ما نمیتوانیم در برابر فشارها تسلیم شویم؛ چرا که بدون
دادگاههای آزاد هیچ شهروند آزاد و لهستانی مطیع قانونی وجود نخواهد داشت.

صدر بهدنبال محاکمه عبدالمهدی

منابع عراقی دیروز (دوشــنبه) از بازگشت
آرامش نســبی به نجف و بغداد و عادی بودن
وضعیت این دو استان خبر دادند.
رئیس فراکسیون سائرون وابسته به جریان
صدر ،از دســتگاه قضایی این کشور خواست،
برای محاکمه نخســت وزیر ،اعضای دولت و
فرماندهان امنیتی در همه سطوح و ردهها که
در سرکوب تظاهرات و کشتار تظاهرکنندگان

مشــارکت داشــتند ،دادگاهی ویژه «انقالب
اکتبر» تشکیل دهد.
به گزارش ایســنا به نقل از ســایت عربی
 ،۲۱فراکســیون سائرون وابســته به جریان
صدر عراق خواســتار تشــکیل ایــن دادگاه
برای محاکمه نخســت وزیر ،اعضای دولت و
فرماندهان امنیتی در همه ســطوح و ردهها
بــه اتهــام «مشــارکت در ســرکوب و قتل

تظاهرکنندگان» شد و صباح الساعدی ،رئیس
فراکسیون سائرون که بیانیه این فراکسیون را
در پارلمان قرائت کرد ،گفت« :امروز استعفای
عادل عبدالمهدی ،نخست وزیر مستعفی این
کشــور پذیرفته شــد که تنها ســال نخست
وزیری خود را با قتل عام مردم عراق به پایان
رساند ».وی تاکید کرد :استعفای عبدالمهدی
و دولتش آنها را از بازجویی درباره قتل مردم
نجات نمیدهد زیرا این اقدام به دستور دولت
صورت گرفته است .الساعدی افزود :بر اساس
ماده  ۸۳قانون اساســی عراق ،نخست وزیر و
دولت به صورت مشــترک مسئول هستند و
آنها همگی مســئولیت ارتکاب این جرایم را
بر عهــده دارند .وی از رئیس شــورای عالی
قضایی عراق خواست در این راستا اقدام کند
و گفت«:مردم در انتظار اجرای عدالت در حق
مجرمانی هســتند که خون ملت عراق را به
ویژه در اســتان ذیقار ریختهاند ».الساعدی

تالش شورای همکاریهای خلیج فارس برای آشتی
نخست وزیر کویت با اشــاره به برگزاری نشست آتی
سران شورای همکاری خلیج فارس در تاریخ  ۱۰دسامبر
جاری در ریاض ،این نشســت را نقطه عطف بسیار مهمی
برای برقراری آشتی در منطقه دانست.
بــه گزارش ایســنا ،به نقل از ســایت شــبکه خبری
المیادین ،صباح خالد الحمد الصباح ،نخســت وزیر کویت
اظهار کرد :نشست سران شورای همکاری خلیج (فارس)
 ۱۰دسامبر ســال جاری (سهشنبه  ۱۹آذرماه) در ریاض
پایتخت عربستان برگزار خواهد شد.
نخســت وزیر کویــت تاکید کرد :نشســت آتی نقطه
عطف بسیار مهمی در روند آشتی میان کشورهای منطقه
خواهد بود .خالد جاراهلل ،معــاون وزیر خارجه کویت نیز

گفت :نشــانههای مثبتی برای عبور از اختالفات فعلی در
منطقه وجود دارند و ما بــا دید مثبتی به طرحهای ارائه
شده برای تقویت امنیت منطقه مینگریم.
نشســت ســران شــورای همکاری خلیج فارس برای
دومین ســال متوالی در ریاض برگزار میشود ،دوره قبلی
در تاریخ  ۹دســامبر نیز پس از انصراف عمان از میزبانی،
در همین کشــور برگزار شد .روزنامه وال استریت ژورنال
آمریکا دو روز قبل به نقل از برخی مســؤوالن آمریکایی و
عرب نوشت :محمد بن عبدالرحمان آل ثانی ،وزیر خارجه
قطر در اکتبر گذشــته برای دیدار با مسؤوالن عالیرتبه
عربســتان در چارچوب تالشها برای حل بحران منطقه
خلیج فارس سفر اعالم نشدهای به ریاض داشت.

همچنین خواســتار ممنوعیت ســفر نخست
وزیر ،اعضای دولــت و فرماندهان امنیتی در
همه ســطوح و کسانی که دستور قتل تظاهر
کنندگان را صادر کردهاند ،شــد و خواســت
محاکمههــا علنی بوده و بــرای مردم عراق
پخــش و احکام اعــدام در میادین تظاهرات
در همه اســتانها اجرا و اموال منقول و غیر
منقول آنها تا زمان صــدور حکم محکومیت
مصادره شوند .پیش از این فراکسیون سائرون
در بیانیــهای اعالم کرده بود که هیچ نامزدی
برای نخســت وزیــری جدید عــراق معرفی
نخواهد کرد و در انتخاب نخست وزیر جدید
دخالتی نمیکند و ایــن موضوع را به اطالع
برهم صالح ،رئیس جمهوری عراق رســانده
اســت .نبیل الطرفی ،نماینده ائتالف سائرون
در نشســت خبــری گفت :پــس از پذیرش
استعفای عبدالمهدی توسط پارلمان و مامور
کردن رئیس جمهوری برای انتخاب نامزدی

به عنــوان جایگزین عبدالمهــدی ،با وجود
اینکه ائتالف ســائرون اکثریت پارلمان را در
اختیار دارد اما بنا به دستورات مقتدی صدر
برای پایان دادن به سهمیهبندیهای حزبی و
فرقــهای اعالم میکند که از این حق خود به
نفع تظاهرکنندگان کنار میکشد.
وی گفت :مردم تصمیم گیرنده هســتند
و کاندیــدای مردم انتخاب ماســت و رئیس
جمهور باید این مسئله را در نظر بگیرد.
همچنین بیــداء خضر ،نماینده اقلیتهای
مذهبی در نشســتی خبری در مقر پارلمان
گفــت :نمایندههــای اقلیــت از مذاهــب و
ملیتهای مختلف در این پارلمان همبستگی
خود را با اهالی مرکز و جنوب عراق به دلیل
کشتار گستردهای که در استان ذیقار و نجف
رخ داد ،اعالم و خواســتار ارجاع همه عامالن
به دادگاه هســتند .وی بر ضرورت ســاختن
کشوری آزاد ،مدنی و دموکراتیک تاکید کرد.

اعتراض هنگ کنگیها در وقت ناهار
معترضان هنگکنگ از دیروز (دوشنبه) برای برگزاری
یک هفته اعتراضات در وقت ناهار آماده میشــوند؛ یک
روز پس از آنکه اعتراضات گســترده نشــان داد که این
جنبش ضد دولتی هنوز هم با وجود دســتاوردهای اخیر
دموکراتها در انتخابات محلی میتواند مردم زیادی را به
خیابانها بکشاند.
به گــزارش رویترز ،پس از وقفــهای در اعتراضات که
به دنبــال انتخابات رخ داد ،پلیس هنگکنگ یکشــنبه
به ســوی معترضان گاز اشکآور شلیک کرد و معترضان
شــعار «انقالب زمان ما» و «هنگکنگ را آزاد کنید» سر
دادنــد .معترضان قصد دارند از امــروز تا پنج روز آتی در
منطقه تجاری مرکزی این قطب مالی آسیا در وقت ناهار

دو ســاعت تجمع اعتراضی برگزار کنند .اعتراضات بخش
گســتردهای از جامعه هنگکنگ را جلب کرده است؛ از
محصالن تا بازنشســتگان و کارکنان دولتی .اما تجمع در
وقت ناهار در مرکز هنگکنگ با هدف جلب نظر کارکنان
مشاغل حرفهای همچون وکال ،پزشکان ،مدیران تجاری،
چهرههای آکادمیک و دیگر گروههاســت .اعتراضات روز
یکشــنبه در منطقه تسیم شا تسوی ،به دنبال راهپیمایی
جشن شکرگزاری از سوی صدها تن به سمت کنسولگری
آمریکا انجام شــد .فروشــگاهها و دفاتر این منطقه خیلی
زود تعطیل شــدند و پلیس برای متفرق کردن معترضان
به شلیک گاز اشکآور متوسل شد .پلیس هنگکنگ روز
یکشنبه چندین تن را بازداشت کرد.

قتل روزنامهنگار افشاگر و زلزله سیاسی در مالت
نخستوزیر مالت که درگیر تحقیق درباره
پرونده ســوءقصد و ترور یک خبرنگار افشاگر
است ،اعالم کرد از سمتش کنارهگیری میکند
اما این روند به سرعت انجام نخواهد شد.
به گــزارش خبرگزاری رویترز ،دو ســال
از تــرور دافنه کاروانــا گالیزیــا ،روزنامهنگار
 ۵۳سالهای که همدســتی دولت و بازرگانان
مالت در رســوایی «اســناد پانامــا» را فاش
کرد ،میگذرد .اینک و تحت فشــار اروپا ،یک
کمیسیون تحقیق ،چگونگی این قتل را بررسی
میکند.
پس از گذشــت دو ســال از کشته شدن
این روزنامهنگار افشــاگر و منتقد دولت مالت،
رسیدگی به این قتل بر اثر فشارهای خارجی
بــه جریان افتاده اســت .جوزف موســکات،
نخســتوزیر مالــت ،دســتور تشــکیل یک
کمیســیون تحقیق را داد و از قاضی مسئول
کمیسیون خواســت تا گزارش امر را حداکثر
طــی  ۹مــاه ارائه دهــد .در دســتورالعمل
نخســتوزیر مالت آمده اســت که تحقیقات
باید روشــن کنند که آیا مســئولیتی متوجه
دولت مالت در این زمینه میشود و آیا دولت
میتوانســت با اقداماتی پیشگیرانه ،به وظیفه
حراست از حق حیات شهروندان عمل کند یا

خیر .با این حال جوزف موسکات ،نخستوزیر
مالت گفت ،از حزب حاکم کارگر میخواهد تا
ماه آتــی میالدی تعیین یک رهبری جدید را
برای کشــور آغاز کند .موسکات در سخنرانی
تلویزیونی عصر یکشــنبه گفت ،به سرعت از
سمتش کنارهگیری نمیکند و اعالم کرد روند
ی از  ۱۲ژانویه  ۲۲( ۲۰۲۰دی)
تعیین جانشین 
آغاز میشود.
درخواستها برای برکناری موسکات پس از
آن شدت یافت که تحقیقات درباره بمبگذاری
 ۲۰۱۷که به کشته شدن این خبرنگار افشاگر
ضد فساد منجر شد ،به اتهاماتی علیه یک تاجر
مرتبط با وزرای دولت و مقامهای ارشد مالتی
رسید.
این اظهارنظر از ســوی نخستوزیر مالت
انتقادهای برخی از مخالفانش را در پی داشت
و آنها تاکیــد دارند کــه وی باید هماکنون
برود .آدریان دلیا ،رهبر اپوزیســیون مالت در
توئیتی نوشت« :کشور نمیتواند حتی یک روز
دیگر منتظر بماند تا موسکات برود .او مدتها
پیش باید اســتعفا میکرد .هر روزی که او در
این سمت اســت ،عدالت وجود ندارد و برقرار
نمیشــود .نخستوزیر مشــروعیت خود را از
دست داده است».

موســکات اما گفت« :من به رئیس حزب
کارگر مینویسم که این روند برای تعیین یک
رهبری جدید از  ۱۲ژانویه  ۲۰۲۰آغاز شــود.
در آن روز ،من به عنوان رهبری حزب استعفا
میدهــم .روند یک ماهه بــرای حزب کارگر
وجود دارد که رهبر جدید خود و نخستوزیر
جدید را انتخاب کند».
در همیــن حال ،هــزاران تــن اوایل روز
یکشنبه در والتا ،پایتخت مالت گردهم آمدند
تا دست به اعتراض ضد دولتی بزنند و خانواده
ایــن روزنامهنــگار مقتول نیــز در آن حضور
داشت .پس از ترور گالیزیا ،صدها خبرنگار در
برابر پارلمان این کشــور در والتا تجمع کردند
و پالکاردها و روزنامههایی با لکههای قرمز به
دست گرفتند.
خانم گالیزیا درباره فســاد دولتی و شبکه
پولشویی در مالت تحقیق میکرد و  ۱۶اکتبر
 ۲۰۱۷در حوالــی خانهاش بر اثر انفجار بمبی
که زیر خودرویش جاســازی شــده بود جان
باخت .سه مرد در این ارتباط دستگیر شدند،
اما پرســشهای زیادی پیرامون دســتهای
پشــت پرده و حامیان این سه مظنون وجود
دارند که بیپاسخ ماندهاند.
گالیزیا از کســانی بود کــه دخالت اعضای
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دردسرهای جشن هفتادسالگی ناتو

در هفتادمین سالگرد تشکیل ائتالف نظامی ناتو ،رئیس جمهوری آمریکا باز
هم خواستار مشارکت بیشتر متحدان در هزینهها خواهد شد ،رئیس جمهوری
فرانسه که اخیرا این اتحاد را دچار «مرگ مغزی» دانسته ،صدراعظم آلمان را
خشــمگین کرده و آن طور که به نظر میرسد میزبانان انگلیسی بیتاب پایان
یافتن هرچه سریعتر این مراسم هستند و همه متحدان از ترکیه خشمگینند.
روزنامه واشــنگتن تایمز در آســتانه برگزاری مراســم هفتادمین سالگرد
تشــکیل ناتو درباره شــکافهای گوناگونی که در حال حاضر گریبانگیر این
ائتالف شــده و اعضای آن را با اختالفاتی روبهرو کرده چنین نوشــته اســت:
بحرانهای وجودی برای ناتو مســاله تازهای نیستند اما به نظر میرسد دونالد
ترامــپ ،رئیس جمهور آمریــکا و دیگر رهبران این اتحاد نظامی در مراســم
هفتادمین سالگرد تشکیل آن با چالشهایی روبهرو هستند.
این مراسم هماکنون از یک «اجالس» به سطح «دیدار رهبران» تنزل یافته
و در برههای صورت خواهد گرفت که این ائتالف نظامی با شوکهایی روبهرو
شــده است که یکی از آنها اعالم خروج نیروهای آمریکایی از سوریه از سوی
دونالد ترامپ در ماه اکتبر است که بدون مطلع کردن متحدان اروپایی صورت
گرفت .خرید سامانه اس ۴۰۰-روســیه از سوی رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمهور ترکیه نیز یکی دیگر از این شــوکها است که دیگر قدرتهای ناتو را
با هراس از دست رفتن انسجام دفاعی این ائتالف نظامی روبهرو کرده است.
تردیدهــا درباره تعهد دونالد ترامپ به این اتحاد موجب شــد که «امانوئل
مکرون» ،رئیس جمهوری فرانسه هشــدار دهد که ناتو دچار «مرگ مغزی»
شــده و قدرتهای اروپایی باید بیش از پیش برای دفاع از خود به خودشــان
متکی باشند.
بریتانیا که میزبان این مراسم است بیش از هر چیز درگیر احتمال پیروزی
«بوریس جانسون»  ،نخست وزیر این کشور در انتخابات سراسری  ۱۲دسامبر
و احتمال کمک ترامپ به شانس او یا تخریب فرصتش در این انتخابات است.
«کارن دانفریــد» رئیــس صندوق مارشــال آمریکا اظهار کرد :مراســم
هغتادمین سالگرد تشکیل ناتو با شکافهای مهمی در درون این اتحاد همراه
است.
پیشبینی میشــود در گفتوگوی رهبران ناتو چالشهایی مطرح شــوند.
دونالد ترامپ انتظار دارد که دیگر اعضای ناتو ســهم بیشتری را در هزینههای
این اتحاد تقبل کنند و حتی خروج از آن را هم بررسی کرده است.
بشردوستانه

تبعات اعتراضات کلمبیا برای پناهجویان ونزوئالیی

اعتراضات اخیر در کلمبیا ،مهاجران ونزوئالیی را با انتقادات و بیگانههراسی
زیادی از ســوی جامعه کلمبیا مواجه کــرده و موجب هراس این پناهجویان
شده است .ســازمانهای غیردولتی و محققان میگویند ،شایعاتی که درباره
غارت و خرابــکاری مهاجران ونزوئالیی در جریــان اعتراضات کلمبیا مطرح
شــده ،طی  ۱۰روز گذشته بیگانههراســی را به سرعت در این کشور افزایش
داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،انتشــار مطالبی در شــبکههای اجتماعی و
واتساپ که بســیاری از آنها به مهاجران ونزوئالیی اشــاره داشتند ،ساکنان
بوگوتا را در شــبی که حکومت نظامی اعالم شد ،با هراس روبهرو کرد .عدهای
از ایــن مهاجران که هرگز تصور نمیکردند پس از مهاجرت با ناامنی بیشــتر
نســبت به شرایط کشورشان روبهرو شــوند ،میگویند که در شرایط فعلی به
دلیل لهجه ونزوئالییشان حتی از صحبت کردن نیز هراس دارند.
بیش از چهار میلیون ونزوئالیی در ســالهای اخیر کشور خود را به دلیل
کمبود شــدید مواد غذایی و دارویی و تورم بســیار باال ترک و به کشورهای
دیگر مهاجرت کردهاند و حــدود  ۱.۵میلیون تن از آنان هماکنون در کلمبیا
که همســایه ونزوئال است ،ساکن شدهاند .رونالد رودریگز ،مدیر بخش نظارت
بر ونزوئال در دانشــگاه «روســاریو» بوگوتا اظهار کرد :در روزهای اخیر شاهد
افزایش بیگانههراســی بودهایم .این شــایعاتی که علیــه مهاجران ونزوئالیی
طرح شــده ،در آپارتمان من هم مطرح شــد .من توانستم با دستکم  ۵۰تن
از همســایگانم صحبت کنم و همه آنان بدون اســتثنا ونزوئالییها را مقصر
میدانســتند .به گفته رودریگز ،بازگردانــدن  ۵۹ونزوئالیی که نهاد مهاجرتی
کلمبیا میگوید در خرابکاریها در جریان اعتراضات دســت داشتهاند ،تنها به
برانگیختن آتش تعصب مردم کمک کرده است.
وی افزود :این کار موجب شــد که مردم فکر کنند این ونزوئالییها بودهاند
که تمام این مشکالت را به بار آوردهاند.
کوتاه از جهان

ورود ارتش سوریه به حومه حسکه

سانا :یگانهای ارتش ســوریه دامنه اســتقرار خود در جــاده بینالمللی
حسکه – حلب را گسترش دادند و در چارچوب وظیفه ملی حفاظت از اهالی
وارد روستای السوسه و سیلوهای العالیه شدند.

ادامه تظاهرات لبنان

عربی :21هزاران لبنانی شامگاه یکشــنبه با شعار «یکشنبه شفافیت» در
مناطق مختلف این کشــور راهپیمایی کردند و خواســتار تشکیل یک دولت
مستقل و کارآمد شــدند .درهمین حال،نمایندگان جنبش «أمل» و «جریان
آزاد ملی» در پارلمان لبنان پیشبینی کردند که دولت جدید این کشور طی
هفته جاری تشکیل شود.

انتقاد ارتش پاکستان از فعاالن حقوق بشر

آسوشــیتدپرس :پلیس پاکســتان صدها تن از فعاالن حقوق بشری و
دانشــجویان را به اتهام «فتنه و بیان ســخنان توهینآمیز» علیه ارتش متهم
کرده است.

ناخرسندی ترامپ از مکرون

اسپوتنیک :به گفتــه مقامهای ارشد دولت ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا
از اظهارات امانوئل مکرون ،درباره مرگ مغزی ناتو اصال خوشش نیامده است.
مکــرون گفته بود که هیچ همکاری امنیتی میان اروپا و آمریکا وجود ندارد و
ناتو اکنون در شرایط مرگ مغزی به سر میبرد .آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان
نیز مخالفت خود را با این اظهارات بیان داشته است اما ماکرون همچنان روی
حرف خود ایستاده و سخنانش را یک بیدارباش برای ائتالف دانسته است.
دولت مالت در رسوایی «اسناد پاناما» را افشا
کرده و از پولشویی و فرار مالیاتی در این جزیره
خبــر داده بود .او پیش از آن که ترور شــود،
اطالعاتی در این زمینه را در اختیار کمیسیون
اروپا قرار داده بود.
قرار اســت بررســی شــود که آیــا دولت
میتوانســت جلوی این تــرور را بگیرد یا نه.
تصمیم موســکات برای تشــکیل کمیسیون
تحقیق ،پس از فشــار شــورای اروپــا برای
رســیدگی به چگونگی این قتل گرفته شــده
اســت .ســه فرزند گالیزیا که در این دو سال
پیگیر پرونده قتل مادرشان بودهاند ،نسبت به
مستقل بودن تحقیقات ابراز تردید میکنند.
خانــواده گالیزیا پس از کشــته شــدن او
خواهان تحقیقات مســتقل شــده بودند ،اما

رسانهها مینویسند نخســتوزیر مالت برای
تشــکیل کمیســیون تحقیق ،بــا فرزندان و
خویشاوندان او هیچ مشورتی نکرده است .متیو
کاروانا گالیزیا ،پسر این روزنامهنگار گفته است:
«این خطر وجود دارد که رد پای عوامل دولتی
دخیل در ماجرا زدوده شود».
شــورای اروپا که مقر آن در استراسبورگ
فرانسه قرار دارد ،ناظر بر حفظ و رعایت حقوق
بشر در کشورهای عضو اتحادیه است .این شورا
به این کشــور کوچک حاشیه مدیترانه تا ۲۶
سپتامبر مهلت داده بود که رسیدگی به پرونده
قتل گالیزیا را به جریان بیندازد .جزیره مالت با
 ۴۰۰هزار جمعیت از سال  ۲۰۰۴عضو اتحادیه
اروپاست و کوچکترین کشور این اتحادیه به
شمار میرود.

اخراج خبرنگار نیوزویک

هیل :مجله نیوزویک اعالم کرد  ،پس از آن که سردبیران این مجله متوجه
شدند گزارش جسیکا کونگ ،خبرنگار این مجله مبنی بر اینکه دونالد ترامپ،
رییــس جمهور آمریکا در عید شــکرگزاری به توییت کــردن و گلف خواهد
پرداخت ،نادرست است ،وی اخراج شد.

انتقاد مکزیک از آمریکا

آسوشیتدپرس :در حالی که مقامهای مکزیک تاکید دارند خشونتهای
رو به افزایش کارتلهای مواد مخدر در شمال مکزیک موجب افزایش فشارها
از جمله از ســوی آمریکا بر رئیسجمهوری این کشور برای مقابله با خشونت
تبهکاران شده اســت ،آندرس مانوئل لوپز اوبرادور گفت «دخالت خارجی» را
نمیپذیرد .این فشارها بر آندرس مانوئل لوپز اوبرادور ،رئیسجمهوری مکزیک
پــس از آن افزایش یافت که ایاالت متحده متعهد شــد تا نام این گروههای
تبهکار را به عنوان گروههای تروریستی در لیست سیاه درج کند.

