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گــروه بینالملل :نماینــدگان پارلمان
بریتانیا یک بار دیگر بــا طرح برگزیت «ترزا
می» برای چگونگی خــروج از اتحادیه اروپا
به طور جدی مخالفــت کردند .طرح اصالح
شــده خانم می با  ۳۹۱رای مخالف در برابر
 ۲۴۲رای موافق شکست خورد .اختالف رای
میان موافقان و مخالفان  ۱۴۹رای بود که از
موضع محکــم مخالفان خانم می در پارلمان
حکایت دارد« .ترزا می» پس از دو ماه تالش
و مذاکرات با اتحادیه اروپا تنها توانســت نظر
حدود  ۴۰نفر را تغییر دهد.
پــس از شکســت مجــدد «تــرزا می»،
نخســتوزیر بریتانیا در کسب توافق اکثریت
نماینــدگان پارلمان بریتانیا ،تصمیمگیری بر
سر گامهای بعدی مربوط به برگزیت برعهده
پارلمان خواهد بود .حــاال احتمال به تعویق
افتادن مهلت برگزیت افزایش یافته است.
بــه گــزارش دویچهولــه «تــرزا می»،
نخســتوزیر بریتانیا دومین شکست سنگین
خود را در رونــد برگزیت تجربه کرد .او همه
تالش خود را به کار گرفته بود تا نمایندگان
پارلمــان را بــه موافقت با قــرارداد برگزیت
مجاب کند؛ تالشی که برای دومین بار ناکام
مانــد .او حتی گفته بود« :هــرگاه این توافق
مــورد پذیرش قرار نگیرد ،آنــگاه این امکان
وجود دارد که برگزیت از موضوعیت بیافتد».
«تــرزا می» پیــش از رایگیــری حتی
گفتــه بود که من مطمئن هســتم که ما در
مذاکــرات با اتحادیــه اروپا بر ســر قرارداد
برگزیت بــه بهترین تغییرات در متن قرارداد
دست یافتهایم .اما هیچ کدام از این اظهارات،
نمایندگان پارلمان بریتانیا را متقاعد نکرد.
اکنــون پارلمــان بایــد دربــاره خروج
بــدون طرح و برنامــه از اتحادیــه اروپا و یا
درخواســت تمدید مهلت قانونی برای خروج
از ایــن اتحادیه تصمیمگیــری کند .این در
حالــی بود که می تا آخریــن دقایق در حال
مذاکره با رهبران اتحادیــه اروپا برای اعمال
تغییــرات مورد نظــر نماینــدگان در طرح
خود بود.
درخواست برای انتخابات

به گزارش دویچهوله بسیاری از نمایندگان
حزب محافظــهکار بریتانیا و همچنین حزب
پروتســتانهای ایرلنــد شــمالی  DUPبه
قــرارداد تجدید نظر شــده برگزیت نیز رای
منفی دادند« .جرمــی کوربین» ،رهبر حزب
کارگر بریتانیا پس از شکســت مجدد می در

بود و معنا نخواهد داشــت کــه بریتانیای در
حــال خروج از اتحادیــه در چنین انتخاباتی
حضور یابد.
پرســش کنونی این اســت که آیا بریتانیا
در ایــن انتخابــات شــرکت خواهــد کرد؟
تصمیمگیری بر ســر این موضوع نیز برعهده
پارلمان بریتانیا قرار دارد.

طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای دومینبار در پارلمان رد شد

حذف تحقیرآمیز «می» از برگزیت

خروج در دقیقه 90

پارلمان این کشور ،خواستار برگزاری پیش از
موعد انتخابات شد.
براســاس برنامه سه مرحلهای «ترزا می»،
تصمیمگیری بر ســر گامهــای بعدی کامال
برعهــده پارلمــان بریتانیا خواهــد بود۱۳ .
مــارس نمایندگان پارلمــان موظفند درباره
خــروج بدون توافق بریتانیــا از اتحادیه اروپا
تصمیمگیــری کننــد .احتمال مــیرود که
اکثریــت نمایندگان پارلمان با این گزینه نیز
مخالف باشند.
«ژان کلــود یونکــر» رئیس کمیســیون
اتحادیــه اروپا پس از دیدار با می اخطار داده
بود که اگر ایــن توافق در پارلمــان بریتانیا
دوباره شکســت بخورد فرصت دیگری برای
توافق وجود نخواهد داشت.
می از شکســت دوبــاره طرحــش که با
اختــاف  ۱۴۹رای روی داد گفــت« :اکنون
پارلمان باید برای خروج بدون طرح و برنامه
از اتحادیــه اروپا رای گیری کند و چنانچه با
آن مخالفت کند این بار باید برای درخواست
تمدید مهلت خروج از این اتحادیه رایگیری
کند».
انتظار میرود که پارلمان بریتانیا به تعویق

مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دهد.
براساس قرار تعیین شده ،بریتانیا میبایست
روز  ۲۹مارس از اتحادیه اروپا خارج شود.
در صــورت آنکه پارلمان بریتانیا به تمدید
مهلت خروج این کشــور از اتحادیه اروپا رای
بدهــد ،آنگاه بایــد اتحادیه اروپــا نیز با این
درخواســت موافقت کند« .امانوئل مکرون»،
رئیــس جمهوری فرانســه و «آنگال مرکل»،
صدراعظــم آلمــان پیش از ایــن از آمادگی
اتحادیه اروپــا برای پذیــرش تمدید مهلت
خروج بریتانیا سخن گفته بودند .اما اتحادیه
اروپا نیز شروطی برای تمدید دارد.
اتحادیه اروپا رســما خواســته اســت که
بریتانیا برای تمدیــد مهلت خروج ،برنامهای
مشــخص به اتحادیه اروپا ارائه کند .اتحادیه
اروپا اعالم کرده است که تمدید مهلت خروج
بریتانیا حداکثر تا اوایل ماه ژوئیه خواهد بود،
یعنی تا زمان آغاز کار پارلمان جدید در اروپا.
افزون بر آن بریتانیــا باید بگوید که برای
حــل چالش برگزیت ظرف این ســه ماه چه
برنامــهای دارد .آیا انتخابــات تجدید خواهد
شــد؟ آیا همهپرســی جدیدی درباره خروج
بریتانیــا از اتحادیه اروپا برگزار میشــود؟ یا

چه برنامهای برای حل معضل اصلی برگزیت،
یعنی موضــوع مرزی بین ایرلند شــمالی و
جمهــوری ایرلنــد در دســتور کار پارلمان
بریتانیا قرار خواهد داشت.
«ژان کلــود یونکــر» ،رئيس کمیســیون
اتحادیه اروپا و «دونالد توسک» ،رئیس شورای
اتحادیه اروپا اعالم کردهاند ،تصمیم مربوط به
خــروج بریتانیا از اتحادیــه اروپا تصمیم آن
کشور اســت و این وظیفه بریتانیاست که راه
حلی برای این موضوع پیدا کند.
ســخنگوی »یونکر و توســک از شکست
قــرارداد برگزیــت در پارلمــان بریتانیا ابراز
تاســف کردهانــد .آنها تاکیــد کردهاند که
مســئوالن اتحادیه اروپا برای ممکن ساختن
این قرارداد همه آنچه در توان داشتند به کار
گرفته بودند.
مشــکل دیگری که اکنون وجــود دارد،
موضوع انتخابات اروپاســت؛ انتخاباتی که در
مــاه مه صورت خواهد گرفــت .این در حالی
اســت که یونکر ،پیشتر تاکید کرده بود که
به تاخیر انداختن برگزیــت خیلی نمیتواند
طوالنی شــود چرا که پارلمــان اروپا در ماه
ژوئن امسال شاهد برگزاری انتخابات خواهد

وزیــر خارجه ســابق بریتانیا نیــز دیروز
(چهارشــنبه) در پی رأی منفی پارلمان این
کشــور برای دومیــن بار به توافــق برگزیت
پیشنهادی از ســوی «ترزا می» ،پیشبینی
کرد بریتانیا بعد از رســیدن بــه یک توافق
دقیقــه نودی در  ۲۹مــارس از اتحادیه اروپا
خارج میشود.
به گــزارش رویترز ،جانســون ،وزیر امور
خارجه سابق بریتانیا پیشبینی کرد ،بریتانیا
در روز  ۲۹مــارس ،روز قبل از موعد تعیین
شــده برای خروجش از اتحادیــه اروپا ،در
دقیقــه  ۹۰در نهایت با توافقی برای خروج از
اتحادیه اروپــا موافقت کرده و این اتحادیه را
ترک خواهد کرد.
جانســون که یکــی از سرشــناسترین
حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اســت
به یک شبکه رادیویی گفت ،رأی گیری دیروز
پارلمان بریتانیا به منظــور اعالم مخالفت با
خروج بدون توافــق از اتحادیه اروپا ،صورت
نمادین داشــته و این نوع خروج را از از روی
میز گزینهها خارج نمیکند.
جانسون به رادیو ال.بی.سی گفت :احتمال
دارد پارلمان به صــورت نمادین با رأی خود
بگوید که خواهان یــک برگزیت بدون توافق
نیســت اما اتفاقی که میافتد این است که بر
طبق قانون ،بریتانیا  ۲۹مارس از اتحادیه اروپا
خارج خواهد شد چرا که این چیزی است که
در قانون قید شده است.
نماینــدگان مجلس عوام بریتانیا در حالی
بار دیگر به پیــش نویس توافق برگزیت رأی
منفی دادند کــه تنها  ۱۶روز تا تاریخ تعیین
شده برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا زمان
باقی مانده است.
با رأی منفی بــه توافق برگزیت ،پنجمین
اقتصاد بــزرگ دنیا اکنون بایــد بین خروج
بدون توافق از اتحادیه اروپا یا تعویق برگزیت
یا برگــزاری انتخابات سراســری یا برگزاری
همه پرسی مجدد درباره طرح خروج انتخاب
کند.

مخالفت اروپا با مداخله نظامی در ونزوئال

اعالم جرم علیه ترامپ بعد از ریاست جمهوری

آغاز محاکمه فعاالن زن بازداشتی عربستان

«فدریکا موگرینی» اعالم کرد :راه حل بحران ونزوئال نباید از خارج از این
کشــور اعمال شــود .به گزارش رویترز« ،فدریکا موگرینی» ،رئیس سیاست
خارجی اتحادیه اروپا اعالم کــرد :مداخله نظامی گزینهای برای حل بحران
سیاسی و انسانی در ونزوئال نیست.
وی ادامه داد :در حالی که تنشها در این کشور در حال افزایش است راه
حل ونزوئال باید سیاسی ،همچنین صلح آمیز و دموکراتیک باشد.
او در مقر ســازمان ملل اعالم کرد :برای ما هیچ گونه مداخله نظامی چه
در داخل و چه از خارج از این کشور قابل قبول نیست .راه حل بحران ونزوئال
نباید خارج از این کشور اعمال شود.

یک مقام مجلس نمایندگان آمریکا اعالم کرد« :دونالد ترامپ» به احتمال
بسیار بعد از خروج از کاخ سفید به خاطر نقض قوانین مالی کمپین انتخاباتی
و همچنین تقلبهای بانکی مورد اتهام و پیگرد قانونی قرار میگیرد.
به گزارش پایگاه خبری هیل« ،آدام شف ،:رئیس کمیته اطالعاتی مجلس
نمایندگان آمریکا در جمع خبرنگاران گفت :شــواهد کنونی نشان میدهند
که احتماالً علیه رئیس جمهوری بعد از ترک کاخ سفید اعالم جرم میشود.
براســاس آئین نامــه وزارت دادگســتری ،رئیس جمهــوری نمیتواند
بــه هنــگام گذرانــدن دوران تصدی خــود مورد اتهــام و پیگــرد قانونی
قرار گیرد.

گروهی از فعاالن حقوق زنان عربســتانی که در زندان به سر میبرند ،دیروز
(چهارشنبه) برای نخستین بار از زمان بازداشت ،در برابر دادگاه حاضر شدند.
«ابراهیم السیاری» ،رئیس دادگاه کیفری ریاض گفت ۱۰ ،زن از میان فعاالن
زن بازداشتی در دادگاه حاضر شدند .به نقل از روزنامه القدس العربی ،این زنان
جزو گروه  ۱۲نفری هستند که مقامات عربستان آنها را ماه مه بازداشت کردند.
«ولید الهذلول» ،برادر «لجین الهذلول» ،فعال زن عربستانی که یک سال پیش
بازداشت شده است ،در صفحه توئیتر خود نوشت ،خانواده وی مطلع شدهاند که
محاکمه لجین به جای اینکه در دادگاه ویژه پروندههای تروریســتی انجام شود
به دادگاه جنایی منتقل شده است و هنوز دلیل این تصمیم تشریح نشده است.

اسارت سه هزار داعشی به دست کردها

نیروهــای دموکراتیک ســوریه از تســلیم
شدن  ۳۰۰۰تن از نیروهای داعش در شهرک
الباغوز در شرق سوریه طی  ۲۴ساعت گذشته
خبر دادند .این در حالی اســت که داعشیهای
محاصره در الباغــوز آخرین نوار ویدیویی خود
را منتشــر کردند .به گزارش ایسنا« ،مصطفی

بالی» ،مدیر اطالعرسانی در صفوف این نیروها
توییت کرد« :طی  ۲۴ساعت  ۳۰۰۰تروریست
داعشی خود را تســلیم نیروهای ما در الباغوز
کردند ».وی تاکید کــرد :عملیات ادامه دارد و
زمان سرنوشت ســاز بیش از هر موقع دیگری
نزدیک شده است.

«کینــو جبرئیــل» ،ســخنگوی نیروهای
دموکراتیک سوریه اعالم کرد :عملیات الباغوز
در حکم پایان یافته اســت و تنها نیازمند زمان
اندکــی برای پایــان عملی حضــور داعش در
میدان هســتیم .جبرئیل به خبرگزاری آلمان
گفت ،عملیات ادامــه دارد و درگیریهایی در
دو منطقــه به طور گســترده و ممتد در چند
محور درگرفت و ما شــاهد مقاومت شــدید از
سوی نیروهای داعش هستیم به طوریکه آنها از
خودروهای بمب گذاری شده ،عامالن انتحاری و
موشکهای حرارتی استفاده میکنند.
اما او افزود :نیروهای ما توانستند حمالت آنها
را با حمالت هوایی جنگندههای ائتالف آمریکا
علیه محلهای تجمع داعشیها ،سد کنند .این
ســخنگو پیشبینی کرد ،عملیات برای دو روز

تصویب سه قانون ضد روس در آمریکا
مجلس نمایندگان آمریکا سه الیحه ضد روسیه را تصویب
کرده که به موجب آنها سازمانهای اطالعاتی آمریکا را ملزم
به ارزیابی در مورد برنامههای دولت روســیه و بررسی فساد
در میان مقامهای روسی کرده و هرگونه اقدام در راستای به
رسمیت شناختن منطقه کریمه به عنوان بخشی از روسیه
را ممنوع دانسته است .به گزارش اسپوتنیک ،قانونگذاران
آمریکایی در جریان رایگیری در مجلس نمایندگان آمریکا
اقدام به تصویب این لوایح کردند .یکی از آنها موسوم به قانون
کرملین مقام ارشــد اطالعاتی آمریکا یعنی مدیر اطالعات
ملی را ملزم به انجام ارزیابیهای اطالعاتی از نیات و مقاصد
رهبران سیاسی روسیه میکند.
همچنین اعضــای مجلس نمایندگان آمریــکا اقدام به
تصویب الیحه موسوم به قانون «شفافیت والدیمیر پوتین»

دیگر هم ادامه داشته باشد .جبرئیل ادامه داد:
نیروهای داعش به دلیل واکنش نیروهای ما و
حمالت جنگندههای ائتالف آمریکایی نتوانستند
به نقاط نیروهای ما برسند .ما بر مهارت جنگی
که طی این ســالها به دســت آوردهایم ،تکیه
داریم .الباغوز ،آخرین منطقه تحت سلط داعش
در شرق سوریه اســت .حمله بیامان کردهای
سوریه در ساعت پایانی شب گذشته ادامه یافت.
در این راســتا نیروهای دموکراتیک سوریه در
ایمیلی تاکید کردنــد :چند صد عضو خارجی
داعش همچنان در الباغوز هســتند و تصمیم
گرفتهاند تا آخر بجنگند.
در این راستا تصاویری از سلسله انفجارهای
عظیــم به طوریکه آســمان را روشــن و دود
گستردهای فضا را پر کرده بود ،منتشر شد که

به نظر ناشی از انفجار انبار مهمات بوده است.
نیروهای دموکراتیک ســوریه از هفتههای
پیش الباغوز را تحت محاصــره دارند اما بارها
عملیــات نهایی را بــه دلیل خــروج هزاران
غیرنظامی از جمله زنان و کودکان اعضای داعش
متوقف کردهاند ،اما روز یکشنبه عملیات نهایی
را با پشتیبانی حمالت هوایی ائتالف آمریکایی
از سرگرفتند .منابع مخالف نیز گفتند ،ائتالف
آمریکایی دوشنبه با فسفر سفید غیرنظامیان را
بمباران کرده است که جنایت جدید این ائتالف
محسوب میشود .این در حالی است که داعش
در نوار ویدیویی که شاید آخرین نوار ویدیویی
این گروه در این منطقه باشــد ،طرفدارانش در
داخل شهرک الباغوز را دعوت به ایستادگی در
برابر محاصره و بمباران کرد.

توافق طالبان و آمریکا درباره پیشنویس صلح

کردند و این قانون نیز از جامعه اطالعاتی آمریکا خواســته
تا اقدام به افشــای شبکههای کلیدی مورد استفاده رهبران
روســیه به عنوان مکانیزم تقویت کنترل سیاسی و تضعیف
کشورهای دموکراتیک کنند .الیحه سوم نیز موسوم به قانون
«عدم رســمیت بخشی به الحاق کریمه» تصریح داشته که
دولت آمریکا نمیتواند به صورت قانونی شبه جزیره کریمه
را به عنوان بخشــی از خاک روسیه به رسمیت شناخته یا
دست به هرگونه اقدامی که چنین رسمیت بخشی را نشان
بدهد ،بزند.
آمریکا روســیه را متهم به اشاعه اطالعات نادرست علیه
واشنگتن و مداخله در انتخابات خود کرده است .با این حال
روســیه بارها اتهام زنیهای آمریکا در این راستا را رد کرده
است.

فرســتاده ویژه آمریکا در افغانستان گفته است ،ایاالت
متحده و طالبان پــس از دو هفته مذاکره در قطر ،توافق
کردند تا پیش نویس قراردادی را برای مقابله با تروریسم
و خروج نیروهای خارجی از افغانستان ارائه کنند.
بــه گزارش پایگاه خبــری هیل« ،زلمــای خلیلزاد»،
فرســتاده ویژه آمریکا در افغانستان در توئیت خود گفت:
شــرایط برای صلح بهبود یافته اســت .مشخص است که
تمامی طرفهای درگیر به دنبال پایان جنگ هستند.
وی در دومین توئیت خود نوشت :صلح به توافق بر سر
چهار مســاله نیاز دارد؛ تضمین مقابله با تروریسم ،خروج
نیروها ،مذاکرات داخلی افغانستان و یک آتش بس جامع.
در مذاکــرات ژانویه ،ما در اصول ایــن چهار مؤلفه توافق
کردیــم و حــاال در پیش نویس دو مــورد اولی به توافق

رسیدهایم.
خلیلــزاد همچنین گفــت :گام بعدی مــن گفتوگو
در واشــنگتن و رایزنیها با ســایر شرکاست .ما به زودی
مالقات دیگری خواهیم داشت.
«زلمــای خلیلزاد» گفت :پــس از گفتگو با طالبان در
مــاه ژانویه ،آمریکا و طالبان به چارچوب اولیهای دســت
یافتند که براساس آن ،طالبان موافقت کرد تا اجازه ندهد
افغانســتان به محــل امنی برای تروریســتها به منظور
توطئههایی علیه غرب تبدیل شود و همین امر ،به آمریکا
نیز اجازه میدهد تا نیروهایش را از افغانستان خارج کند.
طالبان نیــز در بیانیهای اعالم کرد که پیشــرفتی در
زمینههای مقابله با تروریسم و خروج نیروهای آمریکایی
از افغانستان به دست آمده است.

وحشت آسمان از بوئینگ 737
در پی ســقوط دو فرونــد از هواپیماهای
بوئینگ « ۷۳۷مکس »۸در فاصلهای چندین
ماهه ،اتحادیه اروپا حریــم هوایی خود را به
روی پــرواز این نوع از هواپیماهای شــرکت
آمریکایی بوئینگ بست.
به گــزارش خبرگزاری فرانســه ،به گفته
آژانس ایمنی هوانوردی اروپا ( ،)EASAاین
ممنوعیت از ساعت هشت شب  ۱۲مارس به
وقت اروپای مرکزی قابلیت اجرایی پیدا کرده
است.
آلمان ،فرانســه ،بریتانیا و سایر کشورهای
اتحادیه اروپا این اقدام را در واکنش به سقوط
دو فرونــد از هواپیماهــای بوئینگ در فاصله
چند ماه در اندونزی و اتیوپی انجام میدهند.
به گــزارش رویترز« ،آندریاس شــویر»،
سیاســتمدار حزب دموکراتمسیحی و وزیر
حمل و نقل آلمان به شبکه  NTVگفت« :تا
زمانی که سنجش کاملی از این سوانح انجام
نشود ،این تصمیم درست است».
او با تأکید بر اولویت داشتن ایمنی گفت،
این ممنوعیــت تا زمانی که همه تردیدها در

مورد ایمنی پــرواز بوئینگ « ۷۳۷مکس »۸
از بیــن نرود پا بر جا باقی خواهد ماند .چین،
سنگاپور ،استرالیا ،مالزی و اندونزی نیز پرواز
بوئینــگ  ۷۳۷مکس را در حریم هوایی خود
ممنوع کردهاند.
فشارها از ســوی اعضای کنگره و اتحادیه
های کارگری در آمریکا بر سازمان هوانوردی
این کشــور برای زمینگیر کــردن یک نوع
بوئینگ جدید  ۷۳۷که ظرف چند ماه دو بار
سقوط کرده باال گرفته است.
با این حال مقامهای ســازمان هوانوردی
آمریــکا (افایای) میگوینــد هواپیمــای
بوئینگ  ۷۳۷مکس  ۸برای پرواز امن است.
افایای گفت که بررســیهایش نشــان
دهنده مشکلی سیستماتیک در عملکرد این
هواپیما نیست و دلیلی برای زمین گیر کردن
آن وجود ندارد.
«تد کــروز» ســناتور جمهوریخواه که
ریاســت کمیته فرعی هوانوردی و فضا را به
عهده دارد گفت« :فکر میکنم عاقالنه است
که آمریکا هم موقتا هواپیما  ۷۳۷مکس را تا

زمان تایید ایمنی آن برای مســافران توسط
افایای زمین بنشاند».
«ادوارد مارکــی» و «ریچــارد بلومنتال»
ســناتورهای دموکــرات هــم در نامهای به
افایای خواستار توقف پروازها با این هواپیما
تا زمان نتیجــه گیری قطعی در مورد ایمنی
عملکرد این هواپیما شدند.
«الیزابت وارن» دیگر سناتور دموکرات که
نامزد انتخابات مقدماتی ریاســت جمهوری
 ۲۰۲۰است هم ســازمان هوانوردی آمریکا
را ترغیب کرد با دنبال کردن سرمشــق سایر
کشــور فورا این هواپیماها را از آسمان خارج
کند.
سناتور جمهوری خواه «میت رامنی» هم
درخواست مشابهی را مطرح کرد.
همزمان بوئینگ تایید کرد که در چند ماه
گذشته مشغول توسعه نرم افزار بهبود کنترل
پرواز بوده ،اما مطمئن اســت که پرواز با این
هواپیما ایمن است.
خدمــه خطــوط هوایی هــم از افایای
خواســتهاند بوئینگ  ۷۳۷مکــس را فعال از

ویژه

11

تمسخر راشاگیت از سوی روسها

گرچه گزارش تیم تحقیقات «رابرت مولر» درباره مداخله ادعایی روســیه
در انتخابات آمریکا هنوز منتشــر نشده است ،اما مقامهای سیاسی ،نظامی و
رسانههای روسیه ماههاست که واکنش خودشان را به نتایج این گزارش بیان
میکنند.
به گــزارش آسوشــیتدپرس ،گزارش«رابرت مولر» ،رئیس شــورای ویژه
تحقیقات آمریکا درباره مداخله انتخاباتی  ۲۰۱۶روســیه هنوز منتشــر نشده
است ،اما کرملین ماههاست که واکنشش به این مساله را تمرین میکند .این
موضع «والدیمیر پوتین» ،نظامیان ارشــد او و تلویزیون دولتی روسیه مشابه
واکنش «دونالد ترامپ» است که تحقیقات را تعقیب موهومات میداند.
آنها معتقدند کــه کل این فرایند مربوط به امتنــاع لجوجانه دموکراتها
برای اذعان به شکست انتخاباتی اســت .رئیسجمهوری روسیه در کنفرانس
خبری ماه دسامبر گفت :آنها نمیخواهند به پیروزی او اذعان کنند و هر آنچه
میتوانند برای مشروعیتزدایی از این رئیسجمهوری آمریکا انجام میدهند.
بازرس مولر درباره احتمال هماهنگی کارزار انتخاباتی ترامپ با روســیه و
اینکه آیا رئیسجمهوری آمریکا در روند تحقیقات مانعتراشــی کرده اســت،
تحقیق میکنند .ترامپ بابت محکوم نکردن آشکار مداخله روسیه در انتخابات
 ۲۰۱۶و پذیرش تکذیبیه پوتین در این رابطه مورد انتقاد قرار گرفته اســت.
روابط ترامپ با پوتین همواره محل مناقشــه بوده اســت؛ هم در داخل و هم
خارج.
رئیس شــورای ویژه تحقیقات در یکی از کیفرخواستها ،آژانس اطالعات
نظامی روســیه را به هک کمپین دموکراتها و انتشــار ایمیلهای سرقتی از
طریق ویکیلیکس متهم کرد .در کیفرخواســت دیگری ،کارکنان یک شرکت
ترول روسی به انتشار اطالعات غلط در رسانه اجتماعی با هدف تقویت جایگاه
ترامپ و ضربه زدن به «هیالری کلینتون» متهم شــدند .کاخ کرملین تمامی
این اتهامات را رد میکند.
هفته گذشــته شــبکههای تلویزیون دولتی روســیه به حبس ناچیز «پل
مانافورت» ،مدیر کمپین انتخاباتی ســابق ترامپ اشــاره کردند تا ثابت کنند
تحقیقات مولر به اهدافش نرســیده است .مانافورت بابت فرار مالیاتی و جعل
بانکی مرتبط با کار مشــاوره برای سیاستمداران اوکراینی به حدود چهار سال
حبس محکوم شــد و این بســیار کمتر از مقداری است که قوانین حبس در
نظر گرفته است.
شبکهای تلویزیونی انتیوی از حکم مانافورت به مثابه ضربهای به مولر یاد
کرد .این شبکه دولتی روســیه گزارش داد :این یک سیلی به صورت «رابرت
مولــر» و تحقیقات او درباره تبانی روســیه بود که هیچگونه تبانیای را اثبات
نکرد.
«ماریــا زاخارووا» ،ســخنگوی وزارت خارجه روســیه همچنین تحقیقات
آمریکا را یک داســتان سیاســی کام ً
ال داخلی برای ایــاالت متحده توصیف
کرد .زاخارووا همچنین گفت روابط روســیه -آمریکا گروگان جنگ سیاســی
آمریکاست و به تحریمها علیه مسکو و نابودی روابط دوجانبه انجامیده است.
حقوق بشر

عفو بینالملل از سیاست اروپا در قبال پناهجویان انتقاد کرد

خشونت در مرز کرواسی

ســازمان عفو بینالملل
از سیاســت اتحادیــه اروپا
در قبال پناهجویانی که در
مرز کرواسی به سر میبرند
بهشــدت انتقاد کرده است.
در ایــن بیانیه اتحادیه اروپا
نیز مســئول خشونت علیه
پناهجویان در بوسنی و هرزگوین شناخته شده است.
ســازمان عفو بینالملل با انتشــار بیانیهای نســبت به وضعیت اســفناک
پناهجویان در مرز کرواســی هشدار داده اســت .در این گزارش از کشورهای
عضو اتحادیه اروپا درخواســت شــده است که علیه خشــونت و سوءرفتار با
پناهجویان در کمپهای پناهندگی بوسنی و هرزگوین اقدام کنند.
در ایــن بیانیــه همچنین اتحادیه اروپا متهم شــده اســت کــه به جای
کمکرســانی به پناهجویــان ،از پلیس مرزی کرواســی بــرای بازگرداندن
پناهجویان حمایت مالی میکند.
در این گزارش به وضعیت اســفبار پناهجویان در این کمپهای پناهندگی
اشــاره و گفته شده است که پناهجویان از اساســیترین حقوق خود محروم
هستند و امنیت جانی آنها تامین نیست.
بیتوجهی مسئوالن اتحادیه اروپا

در ایــن بیانیه همچنین به بیتوجهی مســئوالن اتحادیــه اروپا در قبال
بدرفتاری پلیس مرزی کرواسی با پناهجویان اشاره شده است.
در این بیانیه آمده اســت که مقایســه میزان پولی که اتحادیه اروپا برای
کمــک به پلیس مرزی کرواســی اختصــاص میدهد با بودجــهای که برای
کمکهای نوعدوســتانه پیشبینی شده است ،حکایت از اولویتهای اتحادیه
اروپا در رابطه با موضوع پناهجویی دارد.
ســازمان عفو بینالملل در بیانیه خود ،در عین حال به وضعیت نابســامان
حدود  ۵۵۰۰زن ،مرد و کودکی اشــاره میکند که در شهرهای کوچک بیهاچ
و ولیکا کلدوشا واقع در مرز کرواسی بهسر میبرند.
در این بیانیه آمده است که این پناهجویان بدون دسترسی به بدیهیترین
خدمات در کارخانههای متروک رها شــدهاند .کمپهای موقت پناهجویی از
منظر بهداشــتی در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و پناهجویان از کمبود آب
گرم و خدمات پزشکی رنج میبرند.
ســازمان عفو بینالملل همچنیــن از کمبود مواد خوراکــی برای تامین
بدیهیترین نیازهای انسانی این پناهجویان نیز انتقاد کرده است.
این پناهجویان عمدتا کسانی هستند که از کرواسی و اسلونی رانده شده و
ناگزیر به اقامت در بوسنی و هرزگوین شدهاند .بیانیه سازمان عفو بینالملل از
جمله متکی بر اطالعاتی است که درباره وضعیت این پناهجویان در کمپهای
شهر بیهاچ و ولیکا کلدوشا منتشر شدهاند.
در این گزارشها به ســوءرفتار با پناهجویان اشــاره شده و آمده است که
حتی مســئوالن پول و دارایی ناچیز پناهجویان را نیز تصاحب کردهاند .حتی
گفته میشــود که مدارک و اسنادی که این پناهجویان همراه خود داشتهاند
نیز توسط ماموران پلیس مرزی نابود شدهاند.
در بیانیه سازمان عفو بینالملل از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست
شده است ،بیدرنگ برای حمایت از پناهجویانی که در مناطق مرزی کرواسی
به سرمیبرند ،اقدام کنند.
کوتاه از جهان

اجازه ادامه کار ترکیه به خبرنگار تلویزیون آلمان

دویچهوله :ترکیه با تمدید مجوز کار رئیس دفتر شبکه دو تلویزیون آلمان
موافقت کرده اســت .مسئوالن شــبکه دو آلمان با استقبال از این تصمیم در
مورد تمدید یا صدور اجــازه کار دیگر خبرنگاران آلمانی هم اظهار امیدواری
کردهاند .دولت ترکیه چندی پیش اجازه کار «یورگ برازه» ،رئیس دفتر شبکه
دو تلویزیون آلمان در استانبول را تمدید نکرد.

احتمال نامزدی جو بایدن در انتخابات آمریکا

ســرویس خارج کند .اتحادیــه مهمانداران
پــرواز« ســیدبلیوای گفــت» از افایای
میخواهد بــرای رعایت احتیاط کامل ،موقتا
ناوگان هواپیماهای  ۷۳۷مکس در آمریکا را
زمین بنشاند.
«سارا نلســون» رئیس این اتحادیه گفت:
«آمریــکا امن ترین سیســتم پرواز در جهان
را دارد ،امــا مردم این کشــور در این زمان
نامطمئن چشم انتظار مدیریت خوب هستند.
افایای برای بازگشــت اعتمــاد عمومی به
سیستم باید قاطعانه عمل کند».
اتحادیــه خلبانان متحد هــم به اعضایش

گفت« :مهم اســت که اگر احساس میکنید
پرواز بــا  ۷۳۷مکس ایمن نیســت ،وادار به
پرواز با آن نشوید.
خطوط هوایی ســات وست و امریکن که
هر دو تعداد زیادی بوئینگ  ۷۳۷مکس دارند
همچنان به پرواز با آن ادامه می دهند.
با این حال شرکت سات وست به مسافرانی
که قرار اســت با یکی از این هواپیماها پرواز
کننــد پیشــنهاد کــرده در صــورت تمایل
پروازشــان را عوض کنند .شــرکت امریکن
هم گفت که سیاست اســتاندارد برای تغییر
بوکینگ همچنان به قوت خود باقی است.

هیل :یک قانونگذار ارشد دموکرات گفت« ،جو بایدن» در انتخابات ریاست
جمهوری  ۲۰۲۰نامزد خواهد شد .حضور او میدان رقابت پر تعداد دموکراتها
را دچار تحول میکند و او نامزد پیشتاز حزبش مقابل «دونالد ترامپ» خواهد
شد.

ونزوئال آماده از سرگیری مذاکرات با آمریکا

اسپوتنیک :رئیــس جمهوری ونزوئال اعالم کرد که این کشور عالقمند به
از ســر گیری مذاکرات با آمریکا درباره افتتاح دفاتری برای ارتقای منافع دو
کشور است« .نیکوالس مادورو» ،اعالم کرد ،اگر آمریکا خواهان مذاکرات باشد
من نیز آماده مذاکرات هستم.

پمپئو در راه بیروت

الجمهوریه :وزیر خارجه آمریکا  ۲۲مارس به بیروت ســفر میکند .این
ســفر در چارچوب سفر دورهای پمپئو به منطقه که از فردا (جمعه) با سفر به
کویت و سپس اراضی اشغالی آغاز و با لبنان خاتمه مییابد ،صورت میگیرد.

