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رییس ستاد انتخاباتی ترامپ به یک تاجر روس اطالعات داده است

مانع جدید قانونگذاران بریتانیایی برای برگزیت

رنگ و بوی جدید رسوایی راشاگیت

«پــل مانافــورت» رئیس ســابق ســتاد
انتخاباتی «دونالــد ترامپ» اعتراف کرده که
اطالعات انتخاباتی را به یک تاجر روس داده
است .این تاجر به ارتباط با سرویس اطالعاتی
روسیه متهم است.
«پــل مانافورت» ،رئیس ســابق ســتاد
انتخاباتــی ترامــپ ،در جریــان انتخابــات
ریاســتجمهوری ســال  ۲۰۱۶میــادی،
اطالعاتی در اختیار «کنستانتین کیلیمنیک»
قرار داده اســت .کیلیمنیک یک تاجر روس
است که به ارتباط با سرویس اطالعات مخفی
روسیه متهم شده است.
به گزارش دویچهوله ،رسانههای آمریکایی
با اســتناد به مدارکی کــه وکالی مانافورت
منتشــر کردند ،نوشــتهاند که مانافورت به
بازپرس مولر دروغ گفته است .گفته میشود
بخشــی از این مدارک کــه محرمانه بوده ،با
وجود ماژیک ســیاهی که روی آن کشــیده
بودند ،خوانا بوده است.
به نوشــته نیویــورک تایمــز ،مانافورت
اطالعاتی شــامل نتیجه یک همهپرســی که
توســط یک شــرکت خصوصی برای ترامپ
صورت گرفتــه بوده را بــه کیلیمنیک داده
است.
در میان اســنادی کــه وکالی مانافورت
منتشر کردند ،پاسخ او به یک اتهام هم دیده
میشــود :اتهام دروغگویی به مقامات قضایی
آمریــکا ،آنهم پس از آنکــه مانافورت تعهد
داده بود با بازپرس مولر همکاری میکند.
بازپــرس «رابــرت مولر» ،بــازرس ویژه
پرونده ارتباط احتمالی ترامپ و روســیه در
جریان انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۶

اســت .او مانافورت و شماری از اعضای ستاد
انتخاباتی رئیسجمهور آمریکا را متهم کرده
کــه مخفیانه با هــدف تبانی بــا نمایندگان
روسیه دیدار کردهاند و در مورد این دیدارها
دروغ گفتهاند.
یکی از مردانی که اعضای ستاد ترامپ با او
دیدار داشتند کیلیمنیک بوده است .او متهم
شده که با ســازمان اطالعات مخفی روسیه
ارتبــاط دارد .شــبکه تلویزیونی ســیانان
نوشته اســت از پاسخ وکالی مانافارت آشکار
اســت که او بــا کیلیمنیک در مــورد توافق
صلح بــرای اوکراین هم بحث کرده اســت.
کیلیمنیک البته هرگونه ارتباط با ســازمان
اطالعات مخفی روسیه را رد میکند.
مانافارت اتهام دروغگویی در مورد ارتباط
خــود با کیلیمنیک را رد میکند .بر اســاس
اسنادی که حال منتشر شده ،از قرار او مدعی
شده است که در دوران شــلوغ و پراسترس
انتخابات برخــی از جزئیات را فراموش کرده
اســت .وکالی مدافع او شــرایط نگهداری و
بازجویی از او در زندان را دلیل فراموشــی او
خواندهاند .آنها شکایت کردهاند که موکلشان
میبایست به اجبار صبح بسیار زود از خواب
بیــدار میشــده و تمام روز به پرســشهای
بازجویان پاسخ میداده است.
بــه گفته آنها این شــرایط بــر روحیه و
حافظه او در جریان بازجویی تأثیر گذاشــته
اســت و او به افسردگی دچار شــده و مدام
در تــرس به ســر میبرد و بــه دلیل نقرس
گاهی نمیتواند راه رود و ناچار به اســتفاده
از صندلی چــرخدار اســت.مانافارت در ماه
ســپتامبر به دلیــل تخلفات مالــی گناهکار

مذاکرات پنهانی برای دیدار اون و ترامپ

ســفیر کره جنوبی در واشــنگتن گفت ،آمریکا و کرهشــمالی به دنبال
مذاکرات پشت پرده برای مدیریت دومین نشست میان رهبرانشان هستند.
به گزارش روزنامه دیلی تلگراف« ،چو یون-جه» ،ســفیر کره جنوبی در
آمریکا گفت :برای من واضح اســت که ارتباطات پشت پرده برای دیدار دوم
میــان «کیم جونگ اون» ،رهبری کره شــمالی و «دونالــد ترامپ» ،رئیس
جمهوری آمریکا وجود دارد.
ســفر غیرمنتظره رهبری کره شــمالی به پکن با هدف گفتگو با «شــی
جینپینگ» ،رئیس جمهوری چین بر گمانه زنیها برای دیدار بعدی «کیم
جونگ اون» با رئیس جمهوری آمریکا دامن زده است.
کرملین دیروز (چهارشــنبه) اعالم کرد که
رئیس جمهــوری ترکیه قرار اســت به زودی
بــرای مالقات با همتای روس خود به مســکو
بیاید ،اما هنوز تاریخی برای آن اعالم نشــده
است .به گزارش خبرگزاری رویترز« ،دیمیتری
پســکوف» ،ســخنگوی کرملین در این باره
گفت« :رجبطیب اردوغان» ،رئیس جمهوری
ترکیه قرار اســت برای گفتگو بــا «والدیمیر
پوتین» ،رئیس جمهوری روســیه به مســکو
بیاید .رســانههای ترکیه از جمله خبرگزاری
آناتولی پیش از این از ســفر برنامهریزیشده
اردوغان به روســیه در ماه ژانویه (ماه جاری)
خبر داده بودند .بنا به گزارش آناتولی ســران

شناخته شــد .او آن زمان پذیرفت که اشتباه
کرده اســت و اعالم آمادگی کــرد که با تیم
بازپرس مولر همکاری میکنــد .او بیانیهای
در مورد این همــکاری امضا کرد .اما به نظر
میرسد که پس از آن در مورد ارتباط خود با
«کنستانتین کیلیمنیک» صادق نبوده است.
مانافــورت از مارس تا اوت ســال ۲۰۱۶
عضو ســتاد انتخاباتی ترامپ بود .او ســه ماه
از این مدت مدیریت ستاد ترامپ را بر عهده
داشت .پرونده او البته تنها به فعالیت در ستاد
انتخاباتی ترامپ محدود نمیشود.
اتهــام دیگر او در مورد فعالیتش به عنوان
مشاور در بحران اوکراین است .اتهامی که بر
پایه تحقیقات تیم مولر تنظیم شده از جمله
میگوید که مانافــورت بدون رعایت اصول و
دادن اطالع به مقامات مسئول ،برای «ویکتور
یانوکوویچ» ،رئيس جمهوری ســابق اوکراین
که طرفدار روسیه بود ،کار کرده است.
در اعالم جرم علیه مانافورت گفته شــده
کــه او پول حاصل از کار بــرای یاناکوویچ را
کــه چندین میلیون دالر بوده ،از طریق چند
شرکت در داخل و خارج آمریکا شسته است.
اگر این اتهام ثابت شــود او ممکن است به تا
ده سال حبس محکوم شود.
مانافــورت در نخســتین دور دادگاه بــه
اتهام کالهبرداری مالیاتــی و بانکی محکوم
شــده بود .هنوز مجــازات او در رابطه با این
محکومیــت اعالم نشــده اســت .او در حال
حاضر در بازداشــتگاه در انتظار حکم خود به
سر میبرد.
دیدار وکیل روسی با پسر ترامپ
در این میان یک وکیل روس که در ســال

 ۲۰۱۶در نشســتی با دستیاران ارشد کارزار
انتخاباتی ترامپ شــرکت کرده بود در پرونده
جداگانــهای متهم شــده اســت .اتهام خانم
«ناتالیا وسلنیتســکایا» جعل کردن شــواهد
در جریــان دفــاع از یک شــرکت روس در
ســال  ۲۰۱۳اســت .به گزارش بیبسی در
آن سال شــرکت پروزان هولدینگز متهم به
مشارکت در یک کالهبرداری مالیاتی و پاک
کردن سرمنشــاء (پولشــویی)  ۲۳۰میلیون
دالر بــود .مقامهــا تایید کردهانــد که دفتر
دادستانی آمریکا در نیویورک خواستار تسلیم
وسلنیتسکایا است.
در ادعانامهای که سهشنبه علنی شد خانم
وسلنیتسکایا به ارائه اعالمیه ای عمدا گمراه
کننده بــه دولت آمریکا در دفاع از شــرکت
روس متهم شده است.
در ایــن ادعانامــه آمده اســت« :اعالمیه
وسلنتیسکایا آنچه را قرار بود یافتههای دولت
روســیه باشــد عرضه میکرد .یافتههایی که
ظاهرا مشتریان وسلنتیسکایا را تبرئه میکرد
و به دروغ ادعا میشد که این یافتهها به طور
مستقل توسط دولت روسیه تهیه شده است.
ادعا شــده که این وکیل  ۴۳ساله به طور
مخفیانه در همکاری با یک دادســتان روس
آن اعالمیــه را تنظیم کــرده بود .او قبال این

افشای دالیل اختالف اردوغان و بولتون

ســایت اطالعاتی عبریزبان دبکا اعالم کرد که بحران واقعی میان آمریکا
و ترکیه وجود دارد که این بحران خود را در مخالفت رییس جمهوری ترکیه
با استقبال از مشاور امنیت ملی آمریکا نشان داد.
ســایت عبریزبان دبکا اعالم کرد« :جان بولتون» ،مشــاور امنیت ملی
آمریکا به تنهایی به ترکیه ســفر نکرد بلکه «جیمــز جفری» ،نماینده ویژه
آمریکا در ائتالف ضد داعش نیز همراه وی بود و هیات آمریکایی میخواست
پیشــنهاداتی را دربــاره بحران ترکیه با کردها ارائــه دهد ،اما «رجب طیب
اردوغــان» ،رییس جمهوری ترکیه با تمامــی اینها مخالفت کرد و دیدار با
بولتون را نپذیرفت.

ژاپن جزیره غیرمســکونی ماگشــیما در  ۴۰۰کیلومتــری پایگاه هوایی
ایواکونی را برای مانورهای نظامی بــا آمریکا و فرود جنگندههای آمریکایی
میخــرد .به گــزارش خبرگزاری اســپوتنیک ،وزارت دفــاع ژاپن تصمیم
گرفــت که با اختصــاص دادن بیش از  ۱۴۶میلیون دالر ،جزیره ماگشــیما
را برای رزمایشهایش مشــترکش با آمریکا بخرد .ماگشیما بخشی از جزاریر
ساتسونان در کاگوشیما با مساحتی حدود  ۸کیلومتر مربع است .این جزیره
دو فرودگاه قدیمی دارد.
ایــن جزیره که در حال حاضر به یک شــرکت خصوصی در توکیو تعلق
دارد ،قرار است به ارتش ژاپن پیش از پایان ماه مارس داده شود.

مذاکره ترکیه در کرملین درباره سوریه بدون آمریکا

نظامی خود از این کشور از مهمترین محورهای

تنزل موقعیت دیپلماتیک اتحادیه اروپا در آمریکا
اتحادیــه اروپــا میگویــد دولــت آمریــکا موقعیت
دیپلماتیک این اتحادیه را تغییر و آن را تنزل داده است.
«مایا کوچیانچیک» ،ســخنگوی اتحادیه اروپا اظهار کرد،
دولــت «دونالد ترامپ» ،رییس جمهوری آمریکا ،اتحادیه
اروپــا را از تغییــر موقعیت دیپلماتیک ایــن اتحادیه در
فهرســت اولویتهای وزارت خارجه مطلع نکرده اســت
و آمریکا بایــد درباره این اقدام خــود توضیح دهد .یک
منبع آگاه وابســته به اتحادیه اروپا به بیبیســی گفت،
آمریکا پیش از این با هیئتهای اتحادیه اروپا و ســفرای
آن همچون هیئتهای اعزام شــده از ســوی یک کشور
رفتار میکرد .آمریکا موقعیت دیپلماتیک ســازمانهای
بینالمللی را پایینتر آورده اســت .این منبع آگاه وابسته

ادعا که به نمایندگی از ســوی دولت روسیه
کار کرده را انکار کرده است.
به شرکت پروزان هولدینگز ،که در کانون
این پرونده اســت ،دستور داده شده تقریبا ۶
میلیون دالر جریمه به دولت آمریکا بپردازد.
وسلنیتسکایا وقتی در آمریکا مشهور شد
که معلوم شــد در ســال  ۲۰۱۶با دستیاران
ارشــد ســتاد مبارزات انتخاباتــی «دونالد
ترامپ» از جمله پســر او دیــدار کرده بود.
ادعا میشــود در آن دیــدار اطالعاتی درباره
«هیالری کلینتون» مبادله شده است.
آن دیــدار بخشــی کلیــدی از تحقیقات
«رابرت مولر» دادستان ویژه تحقیقات درباره
مداخلــه ادعایی روســیه در انتخابات ۲۰۱۶
آمریکا به حساب میآید.
اتهام مطرح شــده در روز سهشــنبه علیه
این شــهروند روس که به تحقیقات انتخابات
ارتباط ندارد حداکثر  ۱۰ســال زندان خواهد
داشت .رسانههای آمریکایی گزارش میدهند
که وسلنیتســکایا هم اکنون در روسیه است.
او سهشنبه در گفتوگو با سیانان گفت که
از حیثیــت حرفهای خود دفــاع خواهد کرد
اما حرف دیگری نزد .معلوم نیســت او برای
دفاع از خود در برابر این اتهام به آمریکا سفر
خواهد کرد یا نه.

جزیره بدون سکنه برای رزمایش نظامی

اردوغان به زودی به دیدار پوتین میرود

روسیه و ترکیه قرار است در دیدار مذکور درباره
طیف وسیعی از مسائل مانند تحوالت سوریه و
قرارداد فروش سامانه دفاع موشکی اس۴۰۰-
روسیه به ترکیه گفتگو کنند.
در اواخــر مــاه دســامبر  ۲۰۱۸هیئتی از
مقامــات ترکیهای با سرپرســتی وزیر دفاع و
وزیر خارجه این کشور گفتگوهایی را با مقامات
ارشد روسیه در مســکو انجام دادند .تحوالت
ح واشنگتن برای خروج نیروهای
ســوریه و طر 

گفتوگوی طرفهای روس و ترکیهای بود .از
سوی دیگر در سفر مشاور امنیت ملی آمریکا به
ترکیه« ،رجبطیب اردوغان» ،رییس جمهوری
این کشــور دیدار با «جان بولتون» را به نشانه
اعتراض به شــروط آمریکا در ارتباط با سوریه،
لغو کرد.
ابهام در حضور پوتین در داووس
ســخنگوی کرملین همچنین اعالم کرده
است که هنوز مشخص نیست پوتین میخواهد

در نشســت اقتصادی داووس ،سوئیس شرکت
کند یا خیر .نشســت داووس  ۲۲تا  ۲۵ژانویه
 ۲۰۱۹برگزار میشود.
بــه گفتــه وی ،مقامهــای آمریکایــی و
قانونگــذاران این کشــور همچنــان تمایالت
غیردوســتانه خــود را در قبال روســیه بیان
میکنند و این مســاله نشان میدهد که هیچ
رویکردی برای کنار گذاشتن آن ندارند.
دیمیتری پسکوف گفت :هنوز هم خیلیها
در واشــنگتن چه در کنگره ،چه در سنا و در
وزارت خارجه ،این مانیسفتهای غیردوستانه
را دارند .متاســفانه هنــوز چنین رویکردهایی
وجود دارد.

هشدار روسها به استفاده ابزاری از سازمان منع تسلیحات شیمیایی

به اتحادیه اروپا که خواست نامش فاش نشود ،اظهار کرد،
آمریکا روشی که این فهرست دیپلماتیک اعمال میشد را
تغییر داده است ،نه خو ِد این فهرست را که اتحادیه اروپا
را یک ســازمان بینالمللی توصیف میکند .طبق ترتیب
اولویتهای وزارت امور خارجه آمریکا ،رییس یک سازمان
بینالمللی «باید برابر رهبر یک کشور یا رییس دولت در
نظر گرفته شود ،اما در فهرست اولویتها باید بعد از همه
نمایندگان رســمی کشــورها قرار بگیرد ».کوچیانچیک
اظهارکــرد :ما میدانیــم که اخیرا تغییری در فهرســت
اولویتهای دیپلماتیک آمریکا ایجاد شده است و در حال
بررســی منظور احتمالی آمریکا از این اقدام هســتیم .به
اطالعی درباره این تغییر ادائه نشد.

نماینده روسیه در ســازمان منع تسلیحات شیمیایی
تأکید کرد که غرب تالش میکند از این سازمان به عنوان
ابزاری برای به شکست کشــاندن روند سیاسی سوریه و
تغییر نظام در این کشور استفاده کند.
به گــزارش روزنامه روســی ایزوســتیا« ،الکســاندر
شولگین» ،نماینده دائم روسیه در سازمان منع تسلیحات
شــیمیایی گفت :مکانیزم شناســایی عامــان حمالت
شــیمیایی این ســازمان تنها ابزاری برای به شکســت
کشاندن روند سیاســی در سوریه است .سوریه اکنون در
آستانه حوادث مهمی اســت .اکنون شاهد روند سیاسی
هســتیم که میتواند به جنگ پایان دهد .به نظر میرسد
آمریکا ،بریتانیا و کشــورهای دیگر این را نمیخواهند و

همچنان رؤیای سرنگونی «بشــار اسد» ،رئیسجمهوری
ســوریه را در سر میپرورانند .وی گفت :کشورهای غربی
دنبال این هستند که یک ســازمان بین المللی برجسته
دمشــق را به ارتکاب جنایت و استفاده از سالح شیمیایی
متهم کند .شــولگین گفت :ما هرگز از مکانیزم شناسایی
عامالن حمالت شــیمیایی که با هــدف اجرای اختیارات
جدید این ســازمان درباره مشــخص کردن مســئوالن
اســتفاده از سالح شیمیایی تشــکیل شده ،حمایت مالی
به عمل نخواهیم آورد .وی گفت :روســیه در نشست این
ســازمان در ماه نوامبر اعالم کرد که قصد ندارد هیچگونه
پولی برای حمایت مالی از صندوق ویژه شناسایی عامالن
حمالت شیمیایی بدهد.

رییس جمهوری آمریکا در نطقی زنده خواستار بودجه برای پایان بحران مرزی شد

لجاجت ترامپ بر ساخت دیوار
گروه بینالملــل« :دونالد ترامپ» رئیس
جمهوری آمریکا در یک نطق زنده تلویزیونی از
کنگره خواسته است بودجه الزم را برای احداث
دیواری حائل در مرز با مکزیک برای جلوگیری
از ادامه یک بحران فزاینده انســانی و امنیتی
تامین کند .او در این سخنرانی که از کاخ سفید
انجام شد برخالف بعضی پیشبینیها برای دور
زدن کنگره و ساختن یک دیوار مرزی ،وضعیت
اضطراری اعالم نکرد.
به گزارش بیبیسی رهبران حزب دموکرات
در واکنشــی که آن هم از شــبکه های عمده
پخش شد رئیس جمهور را به گروگان گرفتن
مردم آمریکا متهم کردند .در خالل تعطیلی ۱۸
روزه بخشهایــی از دولت فدرال هر دو طرف
سعی دارند موقعیتی برتر در میان افکار عمومی
پیدا کنند.
ترامپ در نطق خود که ســاعت نه شب به
وقت شرق آمریکا انجام شد و کلیه شبکههای
عمده آن را پخش کردند ،دموکراتها را عامل
تعطیلی دولت معرفی کرد.
رئیــس جمهور جمهــوری خــواه آمریکا
خواهان اختصاص بودجهای  ۵.۷میلیارد دالری
از سوی کنگره برای ساختن یک مانع فوالدی
مرتفع اســت که از قولهای انتخاباتی او بود،
اما دموکراتهــا قویا با تامین چنین بودجهای
مخالفت میکنند.
او در نطق خود گفت کــه  ۹۰درصد مواد
مخدری کــه در آمریکا فروخته میشــود از
مکزیک میآید و اشاره کرد که دموکراتها در
گذشته از نوعی مانع مرزی حمایت کردهاند.
در سال  ۲۰۰۶ســناتورها «چاک شومر»،
«بــاراک اوباما»« ،هیــاری کلینتون» و «جو
بایدن» به عنوان بخشــی از قانون حصار امن
به یک حصار  ۱۱۲۰کیلومتری رای داده بودند.

تعطیلی کنونی یک چهارم ســازمان های
فدرال باعث قطع حقــوق صدها هزار کارمند
دولت شده اســت .ترامپ برای حفظ فشار بر
دموکراتها قصد دارد پیش از سفر به مرز ،در
جمع ســناتورهای جمهوری خواه حاضر شود.
رئیس جدید مجلس نمایندگان و رهبر اقلیت
سنا معتقدند «دونالد ترامپ» با تاکید بر ناامنی
مرز مکزیک قصد هراسافکنی دارد.
اندکی پس از ســخنان ترامپ« ،نانســی
پلوسی» و «چارلز شومر» پاسخ ترامپ را دادند.
آنها این وضعیت را نبردی میان استفاده ترامپ
از ترس دانسته و تاکید کردند او با سوء استفاده
از نگرانی مردم خواســتار ساخت دیوار در مرز
جنوبی با مکزیک میشود.
پلوســی گفت :متاســفانه بیشــتر آنچه از
رئیسجمهــوری ترامپ حین ایــن تعطیلی
بیمعنا شنیدیم مملو از اطالعات غلط و حتی
عناد بوده اســت .رئیسجمهوری آمریکا ترس
را انتخاب کرده است .ما میخواهیم با حقایق
آغاز کنیم.
سناتور چارلز شــومر هم با تایید اظهارات
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت ترامپ
از مقامش برای ایجاد بحران استفاده میکند.
او افزود :اکثر روسای جمهوری از دفترشان
برای رســیدگی به مهمترین اهداف استفاده
میکنند .این رئیسجمهوری اما تنها از دفترش
بــرای بحرانآفرینی ،ایجاد رعب و وحشــت و
تحریف افکار از آشــوب درون دولت استفاده
میکند .نماد آمریکا باید مجسمه آزادی باشد
نه یک دیوار  ۳۰فوتی.
تالش پنس برای حمایت از ترامپ
در مقابــل «مایک پنس» معــاون رئیس
جمهور در نشســتی پشــت درهای بســته با
نمایندگان جمهوریخواه پیش از دیدار رئیس
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جمهــور بــا دموکراتها برای حل بن بســت
تعطیلی دولت و ساخت دیوار مرزی برگزار کرد.
منابع مطلع اعــام کردند که پنس در این
دیدار گفت :رئیس جمهور درباره این مســئله
بســیار مصمم است اما این بدان معنی نیست
که رئیس جمهور تمایلی به مذاکراه ندارد اما او
در این باره ثابت قدم است.
پنس در سخنرانی ده دقیقهای خود توضیح
داد که چرا ساخت دیوار مرزی در مرز مکزیک
و آمریــکا و حــل بحران بوجود آمــده الزم و
ضروری است .منابع مطلع اعالم کردند :پنس
از جمهوری خواهان خواســت موضع قوی در
قبال دولت داشته باشند.
اتهام نژاد پرستی به ترامپ
از سوی دیگر رئیس کمیته نیروهای مسلح
مجلس نمایندگان آمریکا نیــز اقدام «دونالد
ترامپ» را در پافشاری بر احداث دیوار در مرز با
مکزیک را محکوم کرده و ریشهی صحبتهایی
که او در خصــوص بحران مهاجــرت در مرز
جنوبی مطرح میکند در بیگانه ستیزی و نژاد
پرستی دانست.
به گــزارش پایگاه هیل« ،آدام اســمیت»،
رئیس دموکــرات کمیتهی نیروهای مســلح
مجلــس نمایندگان آمریــکا در مصاحبهای با
روزنامه ســیاتل تایمز گفت :ترامپ میخواهد
مردم را از گلههای مهاجرانی که به سمت مرز
در جنوب میآیند بترساند .این ریشه در بیگانه
ستییزی و نژاد پرســتی وغرض ورزی بر ضد
مهاجران دارد و ریشهای در حقایق ندارد.
اســمیت گفت :ترامپ میخواهد مردم را
نسبت به مسال ه مهاجرت فریب دهد و به همین
خاطر است که دولت اکنون تعطیل است.
اسمیت مکررا از ترامپ در مورد مطالبهاش
برای ســاخت دیوار انتقاد کرده و به ســیاتل

قانونگــذاران بریتانیایی با رای منفی به قانون مالیاتی ،دولت «ترزا می» را
برای اجرای برگزیت بدون توافق با مانعی جدی روبهرو کردند.
در این رایگیری  ۳۳۰رای موافق در مقابل  ۲۹۶رای مخالف ارائه شــد و
به این معنی است که دولت بریتانیا برای استفاده از هرگونه اختیارات قوانین
مالیاتی مجبور اســت برای خروج از اتحادیه اروپا تایید پارلمان را به دســت
آورد .این اصالحیه در زمینه قوانین اجرای بودجه ســال گذشته میالدی بیان
میدارد که اختیارات اصالح قوانین مالیاتی به منظور کارکرد داشتنشان بعد
از برگزیت تنها در صورتی میتوانند استفاده شوند که توافقی مورد قبول قرار
گرفته باشــد ،یا برگزیت کنسل شده باشد ،یا اینکه دولت برای اجرای خروج
بدون توافق به موافقت پارلمان دست یافته باشد.
این شکست نشان دهنده جایگاه ضعیف «ترزا می» ،نخست وزیر بریتانیا به
عنوان رهبر دولت اقلیت ،یک حزب دچار چند دســتگی و یک پارلمان منتقد
به سیاســتهایش است .این در حالی اســت که چند روز دیگر او قرار است
شــاهد یک رایگیری مهم نسبت به تصویب توافق برگزیتی باشد که چندی
پیــش در مذاکراتش با اتحادیه حاصل کــرد .به نقل از خبرگزاری رویترز ،در
همین راســتا «جرمی کوربین» ،رهبر حزب اپوزیسیون کارگر گفت :این رای
گیری گام مهم به منظور جلوگیری از یک برگزیت بدون توافق اســت و نشان
میدهد که هیــچ اکثریتی در پارلمان ،کابینه و یا کشــور وجود ندارد که از
خروج بدون توافق از اتحادیــه اروپا حمایت کند .دولت بریتانیا درعینحال
اهمیت این شکســت را کم دانست .سخنگوی این دولت اظهار کرد :اصالحیه
مذکــور در پارلمان این حقیقت را که بریتانیــا در  ۲۹مارس اتحادیه اروپا را
ترک میکند ،تغییر نداده و جلوی اخذ مالیات از سوی دولت را نخواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد :ما با پارلمان همکاری خواهیم کرد تا اطمینان حاصل
کنیم نظام دریافت مالیات به خوبی در تمامی ســناریوهای مربوط به برگزیت
کار کرد داشــته باشــد .در حالی که کمتر از ســه ماه به خروج بریتانیا باقی
مانده است ،نخســت وزیر بریتانیا کار ســختی در به تصویب رساندن توافق
برگزیت توســط خود دارد .سناریوی بدون توافق خروج به صورت پیش فرض
در صورتی که توافق «ترزا می» رد شــود ،اعمال خواهد شــد که متعاقب آن
میتواند باعث اخالل در تامین کاال ،دارو و فعالیت بنادر شود .برخی از حامیان
برگزیت میگویند ،خروج بدون توافق تنها راه خروج واقعی از این بلوک است.
اکثریت قانونگذاران با سیاست بریتانیا درباره برگزیت بدون توافق مخالف بوده
و اکنون نیز اهمیت سیاســی خود را نشــان داده و قول دادند که کار را برای
دولت به منظور خروج بدون توافق دشوار سازند.
حقوق بشر

آواره شدن بیش از  ۴۵۰۰نفر در ایالت راخین

ســخنگوی ســازمان ملل اعالم کرد ۴۵۰۰ :نفر از روســتاییان در ایالت
راخین آواره شــدهاند« .فرحان حق» ســخنگوی ســازمان ملــل اعالم کرد:
درگیریها و حضور نیروهای امنیتی در روزهای اخیر بعد از حمالت توســط
یک گروه شورشــی به ایســتگاههای پلیس در منطقه بوثی دائوگ در چهارم
ژانویــه ادامه دارد .به نقل از خبرگزاری رویترز ،هیئتی از دفتر ســازمان ملل
در امور بشردوســتانه در  ۲۹و  ۳۱دسامبر از روستاهای «تائونگ مینکاالر»،
«کانسائوک» در «کیائوک تاو» و دو روستای دیگر در شهر «پوناگیون» بازدید
کردند که میزبان  ۱۶۰۰آواره هستند.
در اوایل ماه دســامبر درگیریها میان نیروهای امنیتی و ارتش آراکان که
خواستار خودمختاری بیشتر در ایالت راخین است ،افزایش یافته است.
در همین راســتا «کنوت اوستبی» ،نماینده ســازمان ملل در امور میانمار
نگرانی خود را نسبت به این درگیریها اعالم کرد.
وی در بیانیهای اعالم کرد که او نســبت به وضعیت میانمار بســیار نگران
اســت و از همه طرفها میخواهد که حافظ جان و مال شــهروندان باشند و
حقوق بشر را رعایت کنند.همچنین سازمان ملل در بیانیهای دیگر آورده است:
نماینده این سازمان در امور میانمار از همه طرفها خواسته است تا تالششان
را بــرای یافتن یک راه صلح آمیز برای وضعیت میانمار و تضمین دسترســی
گروههای انسان دوســتانه به تمام مردم آسیب دیده در این خشونتها انجام
دهند.
شورشــیان ارتش آراکان چندی قبل همزمان با جشن استقالل میانمار در
حملهای به چهار ایستگاه پلیس ۱۳ ،پلیس را کشته و  ۹نفر را زخمی کردند.
ژورنالیسم

خبرنگار افغان ،نخستین روزنامهنگار کشت ه شده در ۲۰۱۹

«جاوید نوری» ،خبرنگار افغان از سوی جنگجویان گروه طالبان در والیت
فراه در غرب افغانســتان تیرباران شد .بنا بر سازمان گزارشگران بدون مرز ،او
نخســتین خبرنگار در جهان است که در سال  ۲۰۱۹کشته شده است .نوری
 ۲۷ســال داشت و کارش را حدود دو ســال پیش به عنوان مجری با رادیوی
محلی نشاط در والیت فراه آغاز کرده بود.
بنا به گزارش بیبیســی گفته میشــود که او روز شــنبه (۱۵جدی/دی)
هنگامی که همراه با ســی مســافر دیگر در یک اتوبوس در حال سفر بود ،از
سوی طالبان توقف داده شده و سپس کشته میشود .تاکنون مشخص نیست
اتوبوس حامل او به چه سمتی در حرکت بوده است.
گروه طالبان با نشــر خبرنامهای قتل این خبرنگار جوان افغان از سوی این
گروه را تایید کرده و او را «مامور دشمن» خوانده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اعالمیهای کشته شدن این خبرنگار
توســط طالبان را محکوم کــرده و گفته که این نخســتین قتل یک کارمند
رسانهای است که از سوی این نهاد در سال جاری میالدی به ثبت میرسد.
این ســازمان از جامعه جهانی خواسته تا پیش از آغاز هرگونه گفتوگو با
طالبان پیششرطشان «احترام به قوانین بینالمللی حقوق بشر و کنوانسیون
ژنو» از ســوی این گروه باشد .ســال  ۲۰۱۸میالدی خونینترین سال برای
رسانههای افغانستان بود .در سال گذشته میالدی ،نی ،نهاد حامی رسانههای
آزاد در افغانستان ۲۰۰ ،مورد خشونت علیه خبرنگاران را در سال  ۲۰۱۸ثبت
کرده است .بر اساس گزارش این نهاد ،در سال  ،۲۰۱۸بیست خبرنگار و فعال
رســانهای در افغانستان کشته شدند .چندین خبرنگار از این میان در حمالت
انتحاری و در جریان گزارشدهی جان دادند.
کوتاه از جهان

ارسال  14بست ه مشکوک در استرالیا

تایمز تصریح کرد:رئیــس جمهور آمریکا تنها
میخواهد که ما به او  ۶/۵میلیارد دالر بدهیم
تا بعدا بتوانــد به دروغ ادعا کنــد که به یک
وعده انتخاباتی خود عمل کرده اســت .این به
شدت غیر مسئوالنه است .بنابراین خیر ،ما قرار
نیست به او حتی یک سکه برای دیواری که او
حتی نمیتواند دربارهاش توضیح دهد بدهیم.او
ممکن بود از ما بخواهد که به صورت تشریفاتی
 ۵.۶میلیارد دالر را در چمن زار کاخ سفید به
عنوان نوعی قربانی برای خدایان بســوزانیم تا
به دولت اجازه دهد کارکرد کاملش ادامه یابد.
اسمیت تصریح کرد که یک بند قانونی وجود
دارد که به رئیس جمهور اجاز ه اعالم وضعیت
اضطراری میدهد .با ایــن حال او تاکید کرد:
ترامپ در صورتی که دســت به چنین اقدامی
بزند فورا با چالشهای قانونی روبرو خواهد شد.
وی افزود :این یک اســتفاده وحشــتناک
از دالرهــای وزارت دفاع آمریکا اســت .رئیس
جمهور بخش زیادی از زمانش را صرف صحبت
دربار ه این میکند که ما پول کافی خرج امنیت
ملی نمیکنیم .اما حاال میخواهد  ۲۰میلیارد
دالر از بودجه دفاعــی خارج کند تا یک دیوار
بسازد در حالی که این دیوار به نوبه خود باعث
تقویت امنیت مرزهای کشور ما نخواهد شد.
ترامپ مقصر تعطیلی دولت
در این میان یک نظرســنجی جدید انجام

شــده از ســوی رویترز  /ایپســوس نشان داد
آمریکاییها بیشــتر «دونالد ترامپ» را از بابت
ادامه تعطیلی بخشــی از دولت آمریکا مقصر
میدانند .این نظر سنجی نشان داد  ۵۱درصد
شــرکت کنندگان بزرگسال معتقدند د ترامپ
بیشترین تقصیر را درخصوص تعطیلی دولت
آمریکا که در سومین هفته خود به سر میبرد
دارد.
این در حالی است که این نتیجه به میزان
 ۱۴درصد بیشتر از نتیجه مربوط به نظرسنجی
مشابهی است که در بازه  ۲۵-۲۱دسامبر انجام
شد.
بر طبق نظرســنجی اخیــر در  ۳۲درصد
شرکت کنندگان دموکراتهای کنگره را مقصر
تعطیل شدن دولت دانســتند و  ۷درصد هم
همتایان جمهوری خواه آنها را مقصر دانستند.
یک نظرسنجی مربوط به چند روز پیش نیز
از سوی هیل -هریسایکس فاش کرد تنها ۲۲
درصد رای دهنــدگان دموکراتها را به خاطر
تعطیلی دولــت مقصر میدانــد و  ۴۲درصد
ترامپ را از این بابت مقصر دانستند.
نظر سنجی رویترز/ایپســوس با پرسش از
 ۲۲۰۳بزرگســال در فاصله اول ژانویه تا هفت
ژانویه انجام شــد و  ۷۲۲نفر از آنها جمهوری
خواه و  ۸۶۷تن نیز دموکرات بودند و حاشــیه
خطای این نظرسنجی حدود  ۲درصد است.

 :News 9رسانههای استرالیایی گزارش کردند یک سری بستههای پستی
مشکوک به آدرس دســت کم  ۱۳کنسولگری و سفارتخانه در دو شهر ملبورن
و کانبرا در این کشــور ارسال شده است .این بستهها به آدرس کنسولگریهای
بریتانیا ،آمریکا ،کره جنوبی ،آلمان ،ایتالیا ،ســوئیس ،پاکستان ،یونان ،نیوزیلند،
هند ،ژاپن ،کره جنوبی ،اسپانیا ،سیشــل ،کرواسی ،مصر و اندونزی ارسال شده
اســت .یک سخنگوی گروه آتش نشانی و نجات در نیو ساوس ولز به این رسانه
گفت :یک پودر ســفید رنگ موجود در یکی از این بستهها حاوی ماده مسموم
نبوده اســت .روزنامه بریزبین تایمز گزارش کرد که دست کم  ۷کنسولگری به
علت این حادثه خالی شدند.

معرفی رئیس دفتر جدید پنتاگون

هیل :پنتاگون در بیانیهای اعالم کــرد« ،اریک چونینگ» معاون امور صنایع
پنتاگون به عنوان رئیس جدید دفتر ارتش آمریکا معرفی شــده اســت .چونینگ
 ۴۱ســاله از اکتبر  ۲۰۱۷معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور سیاست گذاری
صنعتی بود؛ وی جای «کوین ســوینی» را میگیرد که روز شنبه به عنوان رئیس
دفتر پنتاگون کنارهگیری کرد .چونیک قرار است رئیس جدید دفتر ارتش «پاتریک
شاناهان» ،وزیر دفاع موقت آمریکا شود که از اول ژانویه در این سمت است.

۱۰مارس انتخابات مجمع عالی خلق کره

اسپوتنیک :مردم کره شمالی قرار است قانونگذاران چهاردهمین مجمع عالی
خلق این کشــور را برای یک دوره پنج ســاله در انتخاباتی که  ۱۰مارس سال
جاری میالدی برگزار میشود ،برگزینند .این دومین انتخابات برای مجمع عالی
قانونگذاری خلق کره شمالی است که در دوران رهبری «کیم جونگ اون» برگزار
خواهد شد .انتظار میرود که جلسه این مجمع آوریل برگزار شود.

اعالم وفاداری ارتش ونزوئال به مادورو

خبرگزاری فرانسه :نیروهای مسلح ونزوئال وفاداری کامل خود را به رئیس
جمهوری این کشور اعالم کردند .این اعالم وفاداری دو روز پیش از ادای سوگند
«نیکوالس مادورو» ،رئیس جمهوری این کشور برای دور دوم صورت گرفته است.

