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اظهارات مک گورک بی معنا است
ابراهیم کالین س��خنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه با رد اتهامات مطرح 
ش��ده توسط نماینده س��ابق آمریکا در ائتالف ضد داعش، این اتهامات را کامال 

بی معنی خواند.
برت مک گورک، نماینده س��ابق آمری��کا در ائتالف ضد داعش در پیامی در 
توییت��ر با اش��اره به تصمیم دونالد ترامپ، رییس جمه��ور آمریکا مبنی بر خروج 
نیروهای آمریکایی از س��وریه نوشت: ترامپ اعالم کرده داعش را شکست داده است، 
ام��ا وی به جای شکس��ت دادن زندگی جدیدی را به این گ��روه می دهد. او در ادامه از 
ترامپ خواس��ت که تصمیم خود را مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی لغو کند.  ابراهیم 
کالین، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه در واکنش به این پیام ها، نوشت: "ترکیه 
جان صدها نفر از اعراب، کردها و دیگر مردم سوریه را نجات داده است". وی ادامه  داد: 

شما می خواهید  زندگی جدیدی به پ ک ک بدهید، اما این اتفاق رخ نخواهد افتاد.

چالش 
عبداهلل عبداهلل نامزد شد

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانس��تان، رسما به عنوان نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۱۹ افغانستان، ثبت نام کرد.

»عب��داهلل عبداهلل«  رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانس��تان با معرفی 
»عنایت اهلل بابر فرهمند« به عنوان معاون اول و »اس��دهلل س��عادتی« به عنوان 
معاون دوم خویش، وارد رقابت های انتخاباتی ریاس��ت جمهوری آتی افغانستان 
ش��د. عنایت اهلل بابر فرهمند عضو حزب »جنبش ملی« و اسداهلل سعادتی عضو حزب 
»وحدت اسالمی«  افغانستان هستند. عبداهلل شعار انتخاباتی خود را  »ثبات و همگرایی« 
ن��ام گ��ذاری کرده اس��ت. وی پیش از ثبت نام در یک نشس��ت خبری گفت که ش��عار 
انتخاباتی اش همه اقش��ار اجتماعی را در برگرفته و به منظور افزایش مش��ارکت واقعی 
مردم در ساختار نظام مبارزه خواهد کرد. »اشرف غنی« رئیس جمهوری افغانستان نیز 

به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری رسما ثبت نام خواهد کرد.

شبه قاره
بحران مهاجرت مهار شده است

صدراعظم اتریش در گفتگویی کنترل بحران مهاجرت در دوره ریاست دوره 
ای کشورش بر اتحادیه اروپا را مثبت ارزیابی کرد.

 »سباستین کورتز« صدراعظم اتریش در خصوص وضعیت بحران مهاجرت 
در اروپا اظهار داشت: بحران مهاجرت بطور قابل قبولی به کنترل در آمده است. 
صدراعظم اتریش با اش��اره به ریاس��ت دوره ای کش��ورش بر اتحادیه اروپا افزود: 
اتریش در دوره ش��ش ماهه ریاس��ت دوره ای بر اتحادیه اروپا رایزنی های متعدد و 
مهمی را در راس��تای مهار بحران مهاجرت انجام داد.  وی همچنین خاطر نش��ان کرد: 
ش��مار زیادی از پناهجویان و مهاجران غیرقانونی از کشورهای آفریقایی خود را به اروپا 
می رس��اندند، به همین منظور در ش��ش ماهه اخیر که وین س��کان ریاس��ت دوره ای 
اتحادیه اروپا را در دس��ت داشت گفتگوها و توافقات مبس��وطی با مقامات لیبی و مصر 

صورت پذیرفت که نتیجه آن کاهش تعداد ورودهای غیرقانونی به اروپا بود. 

بحران

استراتژی ترکیبی
فرامرز اصغری

آمریکا هر چند ادعا دارد که به ش��رق آسیا رویکرد دارد 
که ش��واهد امر نش��ان می دهد که همچنان خاورمیانه محور 
اصلی آن را تشکیل می دهد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا 
در س��فر دوره ای خود به کش��ورهای عربی از دکترین جدید 
منطقه ای آمریکا نیز رونمایی کرد. در این س��فرها سخنرانی 
وی در قاهره از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که قاهره 
هم��واره به عنوان مکانی برای اع��الم دکترین های منطقه ای 
آمریکا مطرح بوده اس��ت. رایس در س��ال ۲۰۰5 در دانشگاه 
آمریکایی قاهره اعالم کرد، برای مدت 6۰ س��ال، کش��ور من 

آمریکا، دموکراس��ی را فدای ثبات در منطقه خاورمیانه کرد، 
ام��ا ما به هیچ یک دس��ت نیافتیم. در واق��ع، رایس دکترین 
جدی��د آمریکا مبنی بر حمایت از دموکراس��ی در خاورمیانه 
البت��ه همزمان با جنگ پیش دس��تانه را در قاهره اعالم کرد. 
پ��س از چهار س��ال اوباما نی��ز در س��ال ۲۰۰۹ در قاهره به 
اش��تباهات غرب در برابر جهان اس��الم اذعان کرد و خواستار 
یک »آغاز جدید« شد و اکنون در سال ۲۰۱۹ نیز قاهره برای 

اعالم دکترین منطقه ای جدید آمریکا انتخاب شده است. 
پومپئو در س��خنرانی 35۰۰ کلمه ای خ��ود در قاهره ۲7 
ب��ار نام ایران را بر زبان آورد و تأکید کرد، ما تا زمانی که ایران 
رفتار خود را مانند یک کشور هنجارمند تغییر ندهد، فشار ها را 
بیشتر و سخت تر خواهیم کرد. افزون بر این، بین المللی کردن 

مقابله با ایران نیز یکی از محورهای دکترین ترامپ است. 
البته، س��خنرانی پومپئ��و در قاهره را برخ��ی تکرار همان 
ادعاهای اوباما می دانند، اما شورای روابط خارجی آمریکا معتقد 

است، این س��خنرانی بیشتر در مس��یر دکترین نیکسون بوده 
اس��ت. ریچارد نیکس��ون رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۹68 
دکترین خود را در گوام اعالم کرد که بر عقب نشینی نیروهای 
نظامی آمریکا از آسیای شرقی تأکید داشت. وی همین سیاست 
را نی��ز به مناطق دیگر از جمله خاورمیانه تعمیم داد. بنابراین، 
آمریکا همان طور که در زمان نیکس��ون از جنگ ویتنام خسته 
شده بود، اکنون نیز به دلیل ناکامی های منطقه ای خسته به نظر 
می رسد. به همین دلیل سعی دارد با عقب نشینی نیروهای خود 

از خاورمیانه این مسئولیت را به کشورهای عربی بسپارد.
ب��ه نظر می رس��د، دکتری��ن ترامپ به نوع��ی تلفیقی از 
دکترین نیکس��ون و ریگان اس��ت. دکترین نیکسون عبارت 
بود از؛ ع��دم اعزام نیروي زمیني آمریکای��ي براي حمایت از 
متحدان آمریکا که ترجمه اش در خاورمیانه مي شد؛ سیاست 
دوس��توني با ایران و عربس��تان. دکترین ری��گان نیز حمایت 
از جنبش ه��اي برانداز به منظور تغییر رژیم اس��ت. در واقع، 

دکتری��ن ترام��پ ترکیبي از عدم اعزام نی��روي زمیني رزمي 
در کنار حمایت از گروه هاي برانداز در قبال کش��ورهاي غیر 

همسو است.
بنابر آنچه گفته ش��د، آمری��کا در دوره ترامپ قصد دارد 
با خارج کردن نیروهای خود از خاورمیانه، کش��ورهای عربی 
را ب��رای مقابل��ه با ایران مجهز کند. در این راس��تا پومپئو به 
صراح��ت از طرح ناتوی عربی برای مقابل��ه با ایران خبر داد. 
هرچند مش��ی دولت آمریکا در دو سال اول ریاست جمهوری 
ترامپ نیز ش��امل برخ��ی از جنبه های دکتری��ن جدید بوده 
اس��ت، اما در دو س��ال باقی مانده از ریاست جمهوری ترامپ، 
دکترین جدید آمریکا در قبال خاورمیانه اجرایی خواهد شد. 
نکته مهم اینکه، همان طور که اس��تفان والت اس��تاد دانشگاه 
هاروارد تأکید کرده، آمریکا در ۱5 سال اخیر قادر به شکست 
کش��وری در خاورمیانه نشده اس��ت. بنابراین دکترین جدید 

ترامپ نیز با چالش های فراوانی مواجه خواهد بود.

یادداشت

به مناسبت  زادروز با سعادت حضرت زينب (س) و روز پرستار مراسم  
امام جمعه با حضور حجت االسالم والمسلمين ميرعمادي   با شكوهي 
لرستان، پزشكي  علوم  دانشگاه  رياست  ساكي  ،دكتر  آباد   خرم 
حجت االسالم و المسلمين مراديان مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام 
معظم رهبري (مد ظله العالي) در دانشگاه ،دكتر عباس پزشكي معاون 
درمان ،دكترعلي فرهادي معاون توسعه مديريت و منابع انساني دانشگاه 
و جمع كثيري از پرستاران شاغل در بيمارستانها و مراكز درماني استان 

لرستان در سالن اجتماعات جهاد كشاورزي استان برگزار شد .
در اين مراسم حجت االسالم والمسلمين مير عمادي با تبريك والدت با 

سعادت حضرت زينب كبري سالم ا... عليها و روز پرستار اظهار داشت :
پرستاري يكي از مشاغل ارزشمند اجتماعي است كه خدمات ماندگار آن 
فراموش ناشدني ست و چون براي خدا و نجات انسانها ايثار و فداكاري 
 مي كنند نامشان هميشه مايه افتخار و وجودشان مايه الگوبراي همه

 جامعه مي باشند .
امام جمعه خرم آباد با تشريح جايگاه پرستار در نظام اسالمي خاطر نشان 
كرد :پرستار از جايگاه وااليي برخوردار است و شغل شريف پرستاري از 

برترين مشاغل است چون كه همه انسانها مديون  پرستاران  هستند .
وي در ادامه افزود :پرستاري شغلي است كه همه ارزشهاي زندگي را در 
خود تجميع كرده و برخورد عاطفي ،احسان و نيكي باعث شده است 

پرستاران از زمره ي محسنين باشند .
 ميرعمادي عنوان كرد :دلسوزي و خير خواهي ،كمك رساني و دستگيري 
از بيماران و دردمندان،مراقبت و محافظت، عشق و عالقه به كار و خدمت 
به ديگران ،اميد بخشي و رسيدگي به دردمندان از صفات عالي پرستار 

است كه او را مظهر نيكويي و احسان معرفي مي كند .
در ادامه دكتر ساكي نيز با تبريك ميالد حضرت زينب سالم ا... عليها 
و روز پرستار اظهار داشت:ارزش معنوي شغل پرستاري با ساير مشاغل 
متفاوت است و خدمات پرستاري به بيماران قابل ارزش گذاري نيست چرا 

كه نزد خداوند پرستار  بي نهايت اجر و  مزد دارد .
در پرستاران  كار  افزود:ارزش  لرستان  پزشكي  علوم  دانشگاه   رئيس 
 حيطه هاي مادي نمي گنجد چرا كه نيت و انديشه ي آنها در راه خدمت 
به مردم با پيوست هاي الهي و اخالقي، مراتب  خدمت  آنها را بي نهايت 

ارزشمند كرده است .
 دكتر ساكي در بخشي ديگر از سخنان خود تصريح كرد: براساس آمار

در  جراحي  و  پرستاري  خدمات  از  استان  جمعيت  برابر  نيم  و  يك   
بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان خدمات درماني گرفته اند 
كه اين خود نشان از كثرت بسيار باالي كار پزشكان و پرستاران شاغل در 

اين مراكز در ماني است كه به صورت شبانه روزي در خدمت مردم به درد 
دردمندان و بيماران بدون توقف رسيدگي مي كنند .

اعمال و  دشمنان  هاي  خباثت  ي  همه  :عليرغم  افزود  ساكي   دكتر 
 تحريم ها و با وجود مشكالت ، پرستاران  به   خدمت خالصانه به مردم 

مشغولند  و اين خود نوعي جهاد در سنگر سالمت است
مراديان در سخنراني مهم، گفت:  والمسلمين  ادامه حجت االسالم  در 
دشمنان  و استكبار جهاني از خباثت خود هرگز كوتاه نمي آيند و بايد 
برابر توطئه هاي آنان هوشيار بود و  با دقت دشمنان را شناخت و در 
براي رفع مشكالت همواره آستين همت را باال بزنيم تا بتوانيم از سطح 
مشكالت مردم در همه بخش ها به خصوص عرصه سالمت روز به روز 
بكاهيم و با استفاده از راهبردها و استعدادهاي موجود مشكالت ايجاد 
شده توسط دشمنان را همواره دفع كنيم و مردم همراه با مسئولين مانند 

گذشته با ايثار و فداكاري مشكالت را از پيش روي خود بردارند .
در ادامه دكتر پزشكي نيزبا تشريح اهميت مقوله سالمتي خاطر نشان 
كرد :مقوله سالمت از مهمترين اركان برنامه هاي اجرايي در جامعه است 
كه اهم برنامه ها را به خود اختصاص داده است و در اين زمينه همكاران 
پرستار وظيفه بسيار خطيري را برعهده دارند و نقش پرستاران در اين 

مسير حياتي و برجسته است .
علي ميرزايي مدير دفتر پرستاري معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي 

لرستان نيز در سخنراني كوتاه اذعان كرد:
حرفه پرستاري به جديت مورد توجه معاونت پرستاري وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشكي و يكي از اولويت هاي مديريت دفتر پرستاري 

دانشگاه علوم پزشكي مي باشد.
در پايان از پرستاران نمونه بيمارستانهاي استان و مراكز درماني با لوح 

سپاس و هدايا تجليل به عمل آمد.

برگزارى جشن والدت حضرت زينب (س) و بزرگداشت روز پرستار 

مرزها و کودکان بازداشتی
ماهورا کیهانی

آمریکا همچنان ادای برترین حقوق بشر جهان را 
س��ر می دهد اما در عمل خالف ای��ن ادعا را به کرات 
می توان در س��اختار درونی این کش��ور شاهد بود که 
بازداشت مرضیه هاشمی خبرنگار پرس تی وی نمودی 
از این رفتار است. اما وضعیت مهاجرین و کودکانشان 
هر روز چالش��ی جدی��د در حقوق بش��ر آمریکایی به 
هم��راه دارد. گزارش یک نهاد ناظر در آمریکا نش��ان 
می دهد تعداد کودکانی که در مرز این کشور بازداشت 
و از خانواده هایشان جدا ش��ده اند، به مراتب بیشتر از 
آماری است که پیش از این اعالم شده بود. در بخشی 
از گزارش دفتر بازرس کل وزارت خدمات بهداش��تی 
و انسانی آمریکا آمده است: »کودکانی که ]در مرز، از 
خانواده هایش��ان[ جدا ش��ده اند، از آنچه عموما عنوان 
ش��ده، بیشتر بوده و دوره ]این جدایی[ هم طوالنی تر 
بوده اس��ت.« از س��ال ۲۰۱7 تا زمانی که یک قاضی 
ف��درال به پایان سیاس��ت جدایی ک��ودکان مهاجر از 
والدینش��ان رأی داد، چن��د هزار ک��ودک در مرزهای 
آمریکا از خانواده هایش��ان جدا و ب��ه مراکز نگهداری 

منتقل شده اند.
 ک��ودکان خانواده های مهاجر از والدین خود جدا 
ش��ده و به مراکزی منتقل می ش��دند که گاها صدها 
کیلومتر از محل بازداش��ت والدین فاصله داش��ت. به 
نوش��ته هیل، این گزارش نش��ان می ده��د که دولت 
آمریکا چطور از سیاست جداسازی کودکان از والدین 
ب��ه عنوان ی��ک اهرم بازدارن��ده برای دلس��رد کردن 
مهاجرین از حرکت به سمت مرزهای آمریکا استفاده 

کرده است. 
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گروه فرادید  ویژه در سایه سکوت سازمان ملل، گ�زارش 
در پی حمالت گس��ترده ائتالف متجاوز به مناطق 
مختلف صنعا، دس��تکم دو تن کش��ته و چند نفر 
دیگر زخمی ش��دند و  انص��اراهلل در واکنش اعالم 
کرد این حمالت به دستور مستقیم آمریکا صورت 

گرفته است.
جنگنده های ائتالف  س��عودی-آمریکایی نقاظ 
مختلف صنعا را به صورت گسترده بمباران کردند.

ای��ن جنگنده ها ی��ک کارخانه در منطق��ه »وادی 
احمد« واقع در شمال صنعا را هدف قرار گرفتند و 
آن را نابود کردند؛ در پی این حمله به منازل نزدیک 
در کارخانه مذکور آسیب های گسترده ای وارد شد. 
ائتالف سعودی همچنین چهار حمله به شهرستان 
»معین« داش��ت .در ادامه این گزارش آمده در پی 
حمالت ائتالف متجاوز به کارخانه دیگری در منطقه 

»جدر« شهرستان »بنی حارث« دو نفر کشته و چند 
نفر دیگر زخمی شدند. از آنجایی که کارخانه مذکور 
در کنار ساختمان های مسکونی بوده، خسارت های 

زیادی به این منازل وارد شده است.
»فضل ابوطالب« دبیرکل دفتر سیاسی انصاراهلل 
اع��الم ک��رد حمالت گس��ترده ائتالف س��عودی-

آمریکایی به صنعا به دستور مستقیم آمریکا صورت 
گرفته اس��ت. وی در صفحه فیسبوک خود نوشت 
دش��من تالش می کند با بمباران پایتخت، روحیه 
مزدورانش در جبهه های مختلف را باال ببرد اما این 

حمالت به لطف خدا شکست خواهد خورد.
»محمد عل��ی الحوثی« رئی��س کمیته عالی 
انقالب یمن نی��ز در توئیتر خود نوش��ت حمالت 
به صنعا نتیجه حمایت آمریکا از ائتالف سعودی- 
امارات��ی  و دیگر متحدانش اس��ت اما ملت یمن را 
نخواهد ترساند. »علی القحوم« عضو دفتر سیاسی 
انصاراهلل هم تأکید ک��رد حمله به مناطق مختلف 
صنعا با دس��تور و نظارت آمریکا صورت گرفته اما 
خون های مردم یمن، گرانقیمت اس��ت و در مقابل 

این حمالت دست بسته نخواهند نشست.

سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد 
از زم��ان برقراری آتش ب��س در »الحدیده« در غرب 
یمن، این توافق بیش از سه هزار بار نقض شده است. 
»یحیی سریع« سخنگوی رس��می نیروهای مسلح 
یم��ن اعالم ک��رد نیروهای ائتالف متج��اوز به هیچ 
توافقی پایبند نیستند و از زمان برقراری آتش بس در 

الحدیده، این توافق 3۲73 بار نقض شده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد فقط 
طی 48 ساعت گذش��ته، توافق آتش بس الحدیده 
۱68 بار نقض ش��ده است. جنگنده های ائتالف به 

حمالت خود به ش��هرهای »الحدیده، الدریهمی و 
حیس« ادامه داده اند و همچنین منازل مسکونی، 
مزارع و پایگاه ه��ای نظامی با بیش از 8۲ خمپاره 
هدف قرار گرفته است. یحیی سریع در ادامه اعالم 
کرد جنگنده های ائتالف )طی 48 ساعت گذشته( 
3۲ حمله هوایی – هفت حمله به الوازعیه در تعز، 
ن��ه حمله به باقم، هفت حمله به البقع، یک حمله 
ب��ه مران، یک حمله به رازح، یک حمله به صعده، 
یک حمله به نَِهم، یک حمله به ِعمران، یک حمله 

به ِحجه و سه حمله به جوف- داشته اند.
وی س��پس اع��الم ک��رد نیروه��ای ارتش و 
کمیته های مردمی در پاس��خ دو عملیات هجومی 
در »الربوعه، نه��م«، یک عملیات با پهپاد »قاصف 
۲« علیه پایگاه »الس��ویقاء« در »ِخب و الشعف« و 
ی��ک عملیات دیگر با همی��ن پهپاد علیه تجمعات 

ائتالف سعودی در عسیر انجام دادند.

اشغالگران سه هزار بار آتش بس را نقض کرده اند

حمالت دیوانه وار ائتالف سعودی به یمن

یب  800 خانه فلسطینی در آستانه تخر
دفتر هماهنگ کننده سازمان ملل در امور انسانی  در ش��هر قدس اشغالی اعالم کرد که بیش از 8۰۰ مق���اوم�ت
خان��واده فلس��طینی ب��ا تهدید تخلی��ه اجب��اری منازلش��ان و تحویل 

خانه هایشان به شهرک نشینان یهودی مواجه هستند.
دفتر هماهنگ کننده س��ازمان ملل در امور انس��انی در شهر قدس 
اش��غالی در بیانیه ای اعالم کرد: دادگاه های اس��رائیلی در حال بررسی 
پرونده هایی هستند که شهرک نش��ین ها علیه صدها خانواده فلسطینی 
اقامه کرده اند. شهرک نش��ین ها در این پرونده ه��ا خواهان بیرون کردن 
فلس��طینی ها از خانه هایش��ان و تحویل آن به شهرک نشین ها هستند. 
آنها مدعی هس��تند که خانواده هایی از شهرک نشین ها مالک اصلی این 
خانه ه��ا هس��تند. در این گزارش آمده اس��ت که پ��س از حکم دادگاه 
اس��رائیلی مبنی بر تخلیه منزل یک خانواده فلسطینی در محله الشیخ 
جراح در قدس اش��غالی که شهرک نش��ین ها مدعی مالکیت آن بودند، 

خطر تخلیه اجباری ده ها خانواده فلسطینی را تهدید می کند.
بنا بر گزارش مذکور، حدود 35۰۰ شهرک نشین پس از آنکه منازل و 
امالک فلسطینی ها را با حمایت مقامات اسرائیلی تصاحب کردند، در حال 
حاضر در محله های فلس��طینی در قدس شرقی زندگی می کنند. پیشتر 
ده ها تن از شهروندان فلسطینی و اعضای جنبش اسرائیلی "صلح اکنون" 
در محله شیخ  الجراح تظاهرات کردند تا همبستگی خود را با خانواده های 
فلس��طینی که مقامات اسرائیلی قصد بیرون کردن آنها از خانه هایشان تا 
نهایتاً اواس��ط هفته آتی را دارند، اعالم کنند. رسانه های عبری زبان اعالم 
کردند که اخیرا در "شورای امنیت داخلی" وابسته به دفتر بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل طرح ممانعت از فعالیت های "آژانس امداد و کاریابی 

برای آوارگان فلسطینی")آنروا( در شرق قدس مورد بررسی قرار گرفت.

وپا یکا و ار تظاهرات ضد ترامپ در آمر
صدها هزار نفر از زنان  در س��الگرد روی کار آمدن  خط »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا با تظاهرات س����ر
در ش��هرهای مختل��ف اروپای��ی و نیز ش��ماری از ش��هرهای آمریکا به 

سیاست های ترامپ اعتراض کردند.
معترض��ان با تجمع در ش��هرهای برلی��ن، لندن،رم، واش��نگتن و 
نیوی��ورک نارضایت��ی خود را از انتخاب ترامپ و سیاس��تهای وی اعالم 
کردن��د. این تظاهرات که تعداد قابل توجهی از مردان هم در آن حضور 
داش��تند،در واش��نگتن و حدود 35۰ ش��هر در آمریکا برنامه ریزی شده 
بود.تظاهرات در شهر واش��نگتن به دلیل شرایط جوی نامناسب مختل 
شد.پایان خشونت علیه زنان و تحقیق برابری از دیگر مواردی بودند که 

در این تظاهرات بر آنها تاکید شده است.
موض��وع تعطیلی دول��ت آمریکا و موفقیت زنان در انتخابات س��ال 
۲۰۱8 و حضور تعداد بیش��تری از زنان در کنگره، از دیگر مواردی بود 
که در تظاهرات دیروز مطرح ش��د. نخستین دور این تظاهرات در سال 
۲۰۱7 ، یعن��ی یک روز پ��س از قدرت گرفتن ترام��پ  با حضورصدها 
هزار نفر از مردم در واش��نگتن برگزار شد. شمار دقیق شرکت کنندگان 
موردی اس��ت که  هن��وز مورد بحث اس��ت اما در مجم��وع بزرگترین 
تظاهراتی محسوب می شود که از زمان جنگ ویتنام برگزار شده است.

سیاستهای جنجالی ترامپ و به ویژه مواضع ضد زن او در مبارزات 
انتخاباتی همواره مورد اعتراض بخش��های مختل��ف جامعه آمریکا بوده 
اس��ت. رئیس جمهور آمریکا در اقدامی ن��ادر از بازرس پرونده تحقیقات 
درباره تبانی ادعایی او با روس��یه در جریان انتخابات ۲۰۱6 تشکر کرد. 
»دونالد ترامپ«، از »رابرت مولر«، بازرس پرونده تحقیقات درباره تبانی 

ادعایی روسیه با ترامپ در جریان انتخابات سال ۲۰۱6 تشکر کرد.

در جری��ان راهپیمای��ی جلیقه  سب���ز زرده��ا در یک��ی از ش��هرهای قاره 
"بی عدالت��ی"  و  فاس��د"  "دول��ت  علی��ه  انگلی��س 

درگیری هایی به وقوع پیوست.
براس��اس اعالم پلیس ش��هر لیدز، واقع در غرب 
یورکش��ایر در انگلستان، حدود ۱۰۰ معترض جلیقه 
زرد و 5۰ معترض مخالف آنها تجمعی برگزار کردند 
و پلیس ش��ش معترض را بازداشت کرده است.  این 
معترضان از جلیقه  زردهای فرانسوی الهام گرفته اند. 
حی��ن اعتراضات زد و خوردهایی ب��ا پلیس به وقوع 
پیوس��ت و تصاویر نشان می دهد پلیس برای کنترل 
برخی از معترضان وارد عمل ش��ده است. در صفحه 
فیس بوک معترضان جلیقه زرد انگلیسی آمده است: 
م��ا از این رفتار بی س��ابقه، از کار بی حد برای تامین 
معیشت خانواده هایمان و افزایش هزینه های زندگی 
و حداقل افزایش دس��تمزدها خسته شده ایم. اکنون 
زمان قیام علیه دولت فاسدی است که اصال کاری در 

حمایت از طبقه متوسط جامعه انجام نمی دهد.
نخس��ت وزیر بریتانیا در نظر دارد که یک توافق 
دوطرف��ه با دولت ایرلند ب��رای جلوگیری از طوالنی 
ش��دن دوره گذار به دس��ت آورد تا وس��یله ای برای 
حذف بح��ث مرزه��ای ایرلن��د از تواف��ق بریگزیت 
باش��د. مشاوران ترزا می، فکر می کنند که این توافق 
دوجانبه ب��ا ایرلند می تواند باعث رفع مخالفت حزب 
اتحادگ��رای دموکراتیک، بزرگ ترین حزب سیاس��ی 

در ایرلند ش��مالی، از برنامه بریگزیت ترزا می، شود. 
روزنامه ساندی تایمز به نقل از یک مقام ارشد ایرلند 
نوشت، پیشنهاد توافق دوجانبه پیشنهادی نیست که 
ما آن را بخواهیم و جذاب باشد. همچنین یک منبع 
ارشد سیاسی اعالم کرد که این توافق نمی تواند برای 
کار با کمیس��یون اروپا کارساز باش��د. انتظار می رود 
ت��رزا می روز دوش��نبه توضیحاتی در ای��ن باره ارائه 

کند.
هن��وز دفتر نخس��ت وزیری بریتانی��ا و یا دولت 
ایرلند به طور رسمی در این باره اظهارنظر نکرده اند. 
همچنین قرار است گروهی از قانون گذاران در پارلمان 
بریتانیا درباره تعلیق روند بریگزیت با یکدیگر دیدار و 

گفت وگو کنند.
بس��یاری از محافظ��ه کاران و اعض��ای ح��زب 
اتحادگرای دموکراتیک، مخالف دوران گذار هستند، 
این در حالی اس��ت اتحادیه اروپا بر این باور است که 
این دوران گذار می تواند یک تضمین برای جلوگیری 
از تنش ه��ا و چالش های مرزی میان ایرلند ش��مالی 
و جنوب��ی باش��د. همچنین به تازگ��ی روزنامه دیلی 
تلگراف در گزارش��ی به اس��تناد مناب��ع دیپلماتیک 
ارش��د اتحادیه اروپا نوشت، درخواست های ترزا می، 
نخس��ت وزیر بریتانیا همچنان حول محور چارچوب 
زمان��ی حقوقی الزام آور برای "گذار" در مس��اله مرز 
ایرلند شمالی و ایرلند یا تعهدی به نهایی سازی یک 

توافق تجاری پیش از ۲۰۲۱ متمرکز است.

با نزدیک شدن به تاریخ اجرای بریگزیت مورخ ۲۹ 
مارس، مساله مرز ایرلند شمالی )متعلق به بریتانیا( و 
جمهوری ایرلند مشکالتی را ایجاد کرده است. دوره 
گذار در واقع یک سیاست اطمینان بخشی است که 
قصد دارد تا عدم بازگش��ت بازرسی های مرزی میان 
ایرلند عضو اتحادیه اروپا و ایرلند ش��مالی را تضمین 
کن��د. چنانچه تا موعد بریگزیت توافقی بر س��ر این 
مرز حاصل نش��ود، بریتانیا در ۲۰۲۱ وارد دوره گذار 
می شود و در آن مدت باید یک سری قوانین گمرکی 
اتحادی��ه اروپا را رعایت کند تا در نهایت این مس��اله 
حل و فصل شود. قانونگذاران بریتانیا نگرانند که این 
مساله تا بلندمدت به صورت حل نشده باقی بماند و 
به تنش ها و درگیری هایی در ایرلند شمالی بینجامد. 
به دنبال شکست توافق برگزیت در پارلمان بریتانیا، 
دولت ترزا می و احزاب سیاسی این کشور در تکاپوی 
یافتن راه حلی برای باز کردن این گره کور هستند.

پ��س از رد توافق برگزی��ت در پارلمان انگلیس، 
»ترزا ِم��ی« به دنبال حذف بخش مربوط به ترتیبات 
پشتیبان این توافق نامه و تالش برای تصویب مجدد 
آن است اما این مس��اله نارضایتی دولت ایرلند را به 
دنب��ال داش��ته و کار وی را دوباره با مش��کل مواجه 
کرده اس��ت. از سوی دیگر صدراعظم آلمان و اتریش 
اعالم کرده اند حاضرند بر س��ر توافق جدید با بریتانیا 
مذاکره کنند. با این حال نخست وزیر پیشین بریتانیا 
خواس��تار آن شده است که ترزا ِمی به پارلمان اجازه 
ده��د در پیدا کردن راه حل برای بن بس��ت برگزیت 

کمک کند.

سرکوب اعتراضات جلیقه زردها در انگلیس


