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واکنش قطر به اجرای نخستین 
مرحله طرح »معامله قرن«

دولت قطر به برگزاری نشست اقتصادی منامه 
در راستای اجرای نخستین مرحله طرح موسوم به 

»معامله قرن« واکنش نشان داد.
وزارت خارجه قطــر در بیانیه ای تأکید کرد که 
توســعه اقتصادی الزم برای برقــراری صلح بین 
فلسطینیان و رژیم صهیونیستی بدون راه حل های 
سیاسی مورد قبول فلسطینیان محقق نخواهد شد.

در این بیانیه که در واکنش به برگزاری نشست 
اقتصادی منامه صادر شد، آمده است:درمان موثر 
چالش هــای موجود نیازمند وجود حســن نیت، 
تشریک مساعی بازیگران منطقه ای و بین المللی 
و فراهم شدن شرایط سیاسی مناسب برای تحقق 

شکوفای اقتصادی است.
به نوشــته روزنامه القدس العربی، در این بیانیه 
همچنین آمده اســت که بدون وجود راه حل های 
سیاسی عادالنه برای مسائل منطقه ای از جمله قضیه 
فلسطین که مورد رضایت ملت فلسطینیان باشد، 

شرایط مذکور نیز فراهم نخواهد شد.
آمریکا و بحریــن اعالم کرده اند که نشســت 
اقتصادی بحرین به عنوان اولین گام در راســتای 
اجرای طرح معامله قرن، قرار اســت طی روزهای 

۲۵ و ۲۶ ژوئن )۴ و ۵ تیرماه( در منامه برگزار شود.
طرح صلح موســوم به معامله قرن که آمریکا 
برای پایــان دادن به منازعه بین فلســطینیان و 
صهیونیســت ها مطرح کــرده، به دنبــال حذف 
همیشگی بازگشت آوارگان فلسطینی )مطابق آمار 
شش میلیون( به ســرزمین خود و اسکان آن ها در 

وطن جایگزین یعنی کشورهای دیگر است.
به رسمیت شــناختن قدس به عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیستی در دولت آمریکا و انتقال سفارت 
این کشور از تل آویو به شهر قدس طی کمتر از یک 
سال گذشته در این راســتا انجام شده است و قرار 
نیست کشوری به نام فلسطین به پایتختی قدس به 

رسمیت شناخته شود.
    

تظاهرات ژاپنی ها علیه حضور 
ترامپ در توکیو

صدها نفر از مــردم ژاپن در اعتــراض به ورود 
رئیس جمهور آمریکا در پایتخــت تظاهرات برپا 
کردند و پایان حضور نظامیان آمریکایی در کشور 

خود را خواستار شدند.
صدها نفر از مردم ژاپن در اعتراض به ورود دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا به این کشور، در توکیو 

تظاهرات برپا کردند.
رئیس جمهور آمریکا برای یک سفر چهار روزه به 
منظور گفت وگو با مقامات ژاپنی در خصوص طیف 
گسترده ای از موضوعات از جمله چین و کره شمالی، 

شنبه )چهارم خرداد ماه( وارد توکیو شد.
شبکه روســی راپتلی تصاویری از اعتراضات 
مردم ژاپن به ورود رئیس جمهور آمریکا را به نمایش 
درآورد که در آن معترضان پالکاردهایی را به دست 
داشتند که بر روی برخی از آنها نوشته شده بود: نه به 
ترامپ و نه به پایگاه. یکی از محورهای دیدار فعلی 
ترامپ و مقامات ژاپنی، برنامه موشکی کره شمالی 
است. مقام های نظامی آمریکا اخیراً نگرانی خود را 
از آزمایش موفق موشک های جدید کره شمالی که 
قادر به گریز از سامانه های دفاعی ایاالت متحده در 

منطقه هستند ابراز داشتند.
تنش ها بین اهالی جزیــره اوکیناوا و حدود ۲7 
هزار نظامی آمریکایی مستقر در این جزیره همچنان 
باالست. در همه پرسی ماه فوریه سال جاری میالدی، 
اکثر اهالی اوکیناوا با افتتاح یک پایگاه نظامی جدید 
آمریکا در این جزیره مخالفت کردند و اعتقاد دارند که 
چنین پایگاهی آسیب هایی را به محیط زیست وارد 
می کند و مشکالت امنیتی برای اهالی این جزیره به 

وجود می آورد.
با اینحال، ژاپن قصد دارد علیرغم مخالفت های 
اهالی این جزیره، ســاخت چنین پایگاهی را ادامه 
دهد. نظامیان آمریکایی در سال های اخیر در جرایم 
مختلفی از جمله رانندگی در حالت مستی و تجاوز 
و قتل در این جزیره مشارکت داشتند و خود پایگاه 
نظامیان آمریکا در ایــن جزیره معضالتی از جمله 

آلودگی هوا را به همراه داشته است.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز 
جمعه )ســوم خرداد ماه( پس از سه 
سال تالش و شکست های پی درپی  
برای بیرون کشیدن بریتانیا از اتحادیه 
اروپا، باالخره استعفای خود را اعالم 
کرد و با این کار کشورش را به وضعیتی 
ناشناخته کشاند و رقابتی آشکار در 
بین قانون گذاران حزب محافظه کار 

برای جایگزینی خود ایجاد کرد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز 
در مطلبی در تشریح وضعیت بریتانیا 
پس از اســتعفای وی و آینده تاریک 
کشور نوشت؛ خانم می در حالی که 
پشــت تریبونی بیرون ســاختمان 
نخســت وزیری، موســوم به پالک 
10 داونینگ اســتریت، سخنرانی 
اســتعفای خــود را ایــراد می کرد، 
پذیرفت که برای هدایت این جدایی 
که با نام برگزیت خوانده می شــود، 
به رهبــری متفاوت نیاز بــود. اما در 
عین حال او هشــدار داد نســبت به 
موضع سرکشی که از سوی نمایندگان 
جناح های تندرو اتخاذ شــده است، 

هشدار داد.
وی گفت: جانشین من، باید بتواند 
در پارلمان به اجماع برســد؛ چیزی 
که من در آن شکست خوردم. چنین 
اجماعی تنها در صورتی به دســت 
می آید کــه تمامــی جناح های این 

مباحثه، مشتاق به سازش باشند.
اما در بهترین حالــت، در بریتانیا 
با سیاست های قطبی، دست یافتن 
به چنین سازشــی موضوعی بسیار 

مبهم است.
 ریشه اختالفات 
در رفراندوم 2016

پــس از همه پرســی جدایــی 
انگلســتان از اتحادیه اروپا در تاریخ 
۲3 ژوئن ۲01۶ )ســوم تیــر 9۵(، 
اختالفات گســترده در هر دو حزب 
محافظه کار حاکم و حزب مخالف کار 
اتفاق افتاد و همه احزاب به جناح های 
مختلف تقسیم شدند. حاال برگزاری 

رفراندوم دوم برای نگه داشتن بریتانیا 
در اتحادیه اروپا همچنان یک احتمال 

بعید به نظر می رسد.
امــا بســیاری از نماینــدگان 
محافظه کار در دوران طوالنی مدت 
و پرتنش خانم می به سمت تندروی 
تمایل پیدا کردند و حاال حامی ترک 
بلوک اروپا بدون هیچ توافقی هستند؛ 
اقدامی که از سوی اکثریت نمایندگان 
مجلس بــا آن مخالفت شــده بود و  
تحلیل گران هشدار داده اند که چنین 
گزینه ای می تواند عواقب اقتصادی 

وخیم به دنبال داشته باشد.
خروج خانم می از دولت که حتی 
از سوی اعضای کابینه خودش نیز با 
استقبال مواجه شد، به معنای تابستان 
سیاسی پر تقابلی برای بریتانیا است. 
خانم می حتی عنوان کرد که در تاریخ 
هفتــم ژوئن )هفدهم خــرداد ماه(، 
چند روز پس از ســفر رسمی ترامپ 
به بریتانیــا، از رهبری حزب نیز کنار 
می رود. رقابت برای جانشینی وی، از 
هفته آتی آغاز می شود و تا زمانی که 
جانشین وی انتخاب شود، او در سمت 

خود باقی می ماند.
برگزیت در همیــن حال احتماالً 
تا زمــان انتخــاب رهبر حــزب، در 
تعلیق باقی بماند. بریتانیا بر اســاس 
زمان بندی قرار بــود ۲9 ماه مارس 
)نهم فروردین مــاه( اتحادیه را ترک 
کند، اما پس از آنکه پارلمان بریتانیا 
برای سومین بار از تصویب توافق می 
با رهبــران اتحادیه برای طرح خروج 
امتناع کرد، ایــن ضرب العجل به 31 

اکتبر )نهم آبان ماه( موکول شد.
خرسندی تندروها از 

کناره گیری نخست وزیر
بوریس جانسون، وزیر امور خارجه 
پیشــین و  یکی از حامیــان تندرو 
برگزیت، روز جمعه به نحوی مصمم 
ســخن گفت که می توان پیش بینی 
کرد چشم برای رهبری حزب دارد؛ 
بر همین اساس می توان او را یکی از 

رقبای اصلی جانشینی می دانست.
او در جریــان یــک کنفرانــس 

اقتصادی گفت: ما در تاریخ 31 اکتبر 
با توافق یا بــدون آن، اتحادیه را ترک 
خواهیم کرد؛ راه دست یافتن به یک 
توافق خوب، آمادگی بــرای خروج 

بدون توافق است.
چهره های برجسته حزب مخالف 
نیز از خروج خانم می خرسند بودند؛ 
جرمــی کوربین، رهبر  حــزب کار، 
که همواره مشــاجرات پرتنشــی با 
نخســت وزیر در صحن مجلس عوام 
انگلیس داشــت، اســتعفای وی را 
ناشــی از شکاف گســترده در حزب 
محافظه کاری توصیف کــرد که در 
طول چندین دهه با عضویت بریتانیا 

در اتحادیه اروپا عمیق شده بود.
کوربین گفت: او حــاال پذیرفت 
که کشــور ماه ها درک کرده بود وی 
نمی تواند دولت مداری کند؛ نه او و نه 

حزب از هم پاشیده او.
قانون گذاران جناح خود می حتی 
گام فراتر گذاشتند، بسیاری از آن ها 
که در پشــت پرده تالش برای خروج 
وی حضور داشتند، حاال خیلی وقت 
اســت که کارزار هایی را در محافل 
خصوصی برای جانشینی وی برگزار 
می کنند. دولت می که از درون دچار 
آشفتگی شده و گاهی آلوده به هرج و 
مرج شده بود، با چالش استعفای 30 
نفر از افراد وزارتــی در دوران تصدی 
نخست وزیری از ســوی می، مواجه 

است. خانم لیدسام، کسی که دو روز 
زودتر از اســتعفای می، از کابینه وی 
خارج شده بود تا مراتب اعتراض خود 
را نسبت به تالش می برای وصله و پینه 
کردن طرح برگزیت اعالم کند، گفت 
که خروج نخست وزیر نمایانگر تعهد 
وی نبست به کشور و وظایفش است. 
لیدسام که یکی از قانون گذاران حامی 
برگزیت به شمار می رود، احتماالً در 
میان خیل رقبا برای جانشــینی ترزا 

می باشد.
برای تصمیم گیری در مورد رقابت 
رهبری حــزب، قانون گذاران حزب 
محافظه کار باید لیست بلند باالی رقبا 
را غربال کنند و در نهایت به دو گزینه 
برسند، سپس دو انتخاب را در اختیار 
تقریبــاً 1۲0 هزار عضــو حزب قرار 
دهند؛ کسانی که قالباً خواهان خروج 
بدون توافق از اتحادیه هستند و انتظار 
می رود تا ماه جــوالی )خرداد - تیر( 

رهبر حزب را مشخص کنند.

روزهای تاریک پیش روی 
نخست وزیر جدید

انتخاب در آن تاریــخ، تنها چند 
ماه برای نخســت وزیر جدید فرصت 
می گذارد کــه ویرانه توافق خانم می 
را بازســازی کند و سپس در صورت 
شکســت طرح، تصمیــم بگیرد که 
چه اقدامی کند. با توجه به انتخابات 
اتحادیــه اروپــا و انتخــاب رهبری 
جدید برای بروکســل، احتماالً کار 
نخست وزیر جدید بریتانیا، در ماه های 
آتی، ســخت تر از انتظارات باشــد. 
البته رهبران این بلــوک اصرار دارند 
که موضع اتحادیــه در مورد برگزیت 
تغییری نمی کند تا بــا این بیان، کار 
را برای جانشــین می سخت تر کنند 
و او بدانــد که قرار نیســت امتیازات 
جدیدی از اتحادیــه در طرح خروج 

دریافت کند.
می به دلیل انعطاف پذیری و اعالم  
آمادگی خود برای مجازات سیاسی، 
توانســت هم دردی را در بروکسل و 
حتی در برخــی بخش هایی از لندن 
جلب کند. اما او در اصلی ترین وظیفه 
خود شکست خورد: اجرای برگزیت؛ 
او پشت نظام سیاســی که بیشتر از 
قبل به بن بست  خورده و عمیقاً دچار 

قطبیت شده، جا ماند.
حزب او حاال با نایجل فریج، رهبر 
ســابق حزب اســتقالل بریتانیا، به 
عنوان رقیب دوباره برخواسته مواجه 
است؛ کسی که با شکست خانم می در 
جلب حمایت از توافق برگزیت خود، 
با شــتاب به صحنه سیاسی بریتانیا 

بازگشت.
انتظار می رود حــزب آقای فریج، 
با نام حزب برگزیت در انتخابات این 
هفته پارلمان بریتانیا قوی عمل کند؛ 
انتخاباتی که خانم می وعده داده بود 
با فرض خروج بریتانیــا از اتحادیه، 
هیچ وقت در این کشور برگزار نشود. 
انتظار می رود، حــزب محافظه کار 
خانم می، پس از مشــخص شدن آرا 
در شب یکشنبه یا اوایل روز دوشنبه 
)پنجم تا ششــم خرداد ماه( ریزش 

عمیقی داشته باشد.
از آنجا که نتایــج انتخابات برای 
محافظه کار هــا و برخــی دیگــر از 
قانون گذاران بد پیش بینی می شود، 
این نتیجه می تواند بنیــان حزب را 
بلرزانــد و انتخاب یک فــرد طرفدار 

برگزیت تندرو به جــای خانم می را 
محتمل تر کند.

از ســوی دیگــر، بســیاری از 
طرفداران مانــدن در اتحادیه اروپا، 
احتماالً از انتخابــات اتحادیه برای 
اثبات خشــم خود از فرایند برگزیت 
اســتفاده کنند و رأی کمتــر و البته 
قاطعانه به احزاب ضد برگزیت بدهند 
که می توانــد از برگــزاری رفراندوم 
دوباره حمایــت کنــد. در صورتی 
که جانشــین خانم می یک طرفدار 
برگزیت تندرو باشــد و ایده مصالحه 
برای یک خــروج نرم از بیــن برود، 
کوربین با فشار بی سابقه برای پایان 
دادن به موضع برگزیت طلبانه خود 
 مواجه و وادار به ایســتادن در جایگاه 

ضد برگزیت می شود.
آخرین اشتباه »می«

عدم اقدام مــی در آخرین فرصت 
خود بــرای جلب حمایــت در طرح 
خــروج در پارلمان منجر به خشــم 
نمایندگان محافظه کار شد؛ چراکه 
او حتی طرح قبلی خود برای خروج 
را نرم تر کــرده بــود و از نمایندگان 
خواســت از بین مانــدن در اتحادیه 
گمرکی یا برگزاری رفراندوم دوباره 

یکی را انتخاب کنند.
این دو گزینه از ســوی طرفداران 
تندرو برگزیــت بســیار خائنانه به 
رفراندوم سال ۲01۶ به شمار رفت و 
از سوی طرفداران اتحادیه در حزب 
کار بسیار از سر عطوفت شناخته شد.

جانشــین خانم می با محاسبات 
سیاسی بسیار سختی در بین حزب 
محافظه کار از هم گسیخته و نیز درون 

پارلمان مواجه می شود.
می پس از کناره گیری از ســمت 
نخســت وزیری، همچنان عضوی از 

مجلس عوام باقی می ماند.
سقوط خانم می یادآور دوره ناتمام 
مارگارت تاچر، یک رهبر محافظه کار 
دیگر به دلیل اختالف بر سر اروپا بود. 
این ایده با شــایعات جنسی گرایانه 
برخی رقبای خانم می مبنی بر اینکه 
شوهر او در نهایت قدم پیش گذاشت 
تا به او بگوید که باید اســتعفا دهد، 

تکمیل شد.
تا پایان روز جمعه، درخواســت 
خانم می برای سازش با سخت ترین 
مخالفت هــا مواجه بود؛ تــا آنجا که 
ایان دانکن اســمیت یکی از رهبران 
ســابق حزب محافظه کار نوشت: نه! 
درخواست ســازش با وجود حداقل 
اشتراکات، راهی به جلو نیست؛ بلکه 

عباراتی کثیف است.

استعفای می به بحران برگزیت دامن می زند؛

کشتی شکسته انگلیس در باتالق

خبر

خدیجه عالمه زاده

هزاران معترض برای چهاردهمین هفته پیاپی در پایتخت 
الجزایر به تظاهرات پرداختند تا درخواست خود برای خروج 
مقامات مرتبط با عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور پیشین 
و همچنین تعویق انتخابات برنامه ریزی شده برای ماه جوئیه 

)خرداد - تیر( را ابراز کنند.
پلیس روز جمعه )سوم خرداد ماه( حلقه امنیتی را به دور 
ساختمان اداره پست نمادین شهر الجزیره جایی که معترضان 

در هفته های گذشته گرد هم آمده بودند، تنگ تر کرد.

اما این اقدام پلیس نتوانست جلوی گردهم آیی مردم در 
اطراف ساختمان را بگیرد و مردم با تجمع، شعارهایی علیه 
احمد قاید صالح، فرمانده قدرتمند ارتش این کشور سر دادند.

معترضان پالکاردهایی علیه وی در دست داشتند که او را 
متهم به تالش برای خفه کردن انقالبشان می کرد.

در همین حال یکی از فعاالن همســو بــا حزب کارگران 
سوسیالیست الجزایر در فیس بوک خود نوشت که به همراه 
بیست نفر دیگر از شــهروندان در ون پلیس بازداشت شده 

است.
صالحی رئیس انجمن دفاع از حقوق بشــر الجزایر نیز در 

توئیتر خود نوشــت:  خودروهای ضد شورش در شهر گشت 
زنی می کنند و هرکسی را که مظنون به پیوستن به اعتراضات 
باشد، دستگیر می کنند. تجمعات مشابهی نیز روز جمعه در 
دیگر شهرهای اصلی الجزایر از جمله آنابا، اوران و کنستانتین 
برگزار شد. بوتفلیقه پس از دو دهه ماندن در قدرت در تاریخ 
دوم آوریل )سیزدهم فروردین ماه( به دلیل اعتراضات گسترده 
سرتاسری کناره گیری کرد. اعتراضات پس از آن آغاز شد که 
در ماه فوریه )بهمن - اسفند( بوتفلیقه عنوان کرد که در حال 
اصالح قوانین کشور برای ماندن در قدرت برای پنجمین دوره 

پیاپی است.
معترضان خواهان دولت انتقالی تا زمان بازبینی قوانین 
اساسی و اجازه برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه هستند.

آن ها همچنین خواســتار خروج مرتبطین با بوتفلیقه از 
جمله نورالدین بدونی، نخســت وزیر، و عبدالقادر بن صالح، 
رئیس جمهور خود خوانده از قدرت هستند؛ چراکه این افراد 

چند روز پیش از خروج بوتفلیقه از قدرت انتخاب شده بودند.
با وجود آنکه بن صالح و بدونی چنــدان در انظار عمومی 
حاضر نشده اند، صالح این هفته سه ســخنرانی ایراد کرده 
است. وی روز دوشنبه هفته گذشــته )30 اردیبهشت ماه( 
نسبت به درخواست معترضان برای تغییر تاریخ انتخابات که 
چهارم جوئیه )13 تیر ماه( انتخاب شده است، هشدار داد و 
گفت: انتخابات بهترین راه کار برای برون رفت کشور از شرایط 

بحران سیاسی کنونی است.
وی گفت: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به الجزیره 
کمک می کند از سقوط در تله پوچ قانون اساسی که عواقب 

ناخواسته و خطرناکی دارد، جلوگیری کند.
روز سه شنبه فرمانده 79 ساله ارتش از معترضان خواست 
تا با ارتش همسو شوند تا از دزدیده شدن معترضان از سوی 
سرکوبگران جلوگیری کنند؛ وی روز چهارشنبه تضمین داد 

که به دنبال هیچ هدف سیاسی نیست.

به دلیل تظاهرات گسترده مردم

انتخابات الجزایر به تعویق افتاد

انتخاب نخست وزیر جدید 
تا یک  ماه دیگر، تنها 

چند ماه برای وی فرصت 
می گذارد که ویرانه توافق 
خانم می را بازسازی کند و 
سپس در صورت شکست 

طرح، تصمیم بگیرد که چه 
اقدامی انجام دهد

خروج خانم می از دولت که 
حتی از سوی اعضای کابینه 

خودش نیز با استقبال 
مواجه شد، به معنای 

تابستان سیاسی پر تقابلی 
برای بریتانیاست
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