یادداشت ،اخبار و گزارشهایی از تازههای جهان
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 1400کودک قربانی
جنگ یمن

یونیســـف اعالم کـــرد کـــه از آغـــاز درگیریها در
یمـــن  ۱۴۰۰کـــودک در درگیریها کشـــته و بیش از
 ۲۱۴۰کـــودک دیگر هم مجـــروح شـــدهاند .درگیریها در
یمن از مـــارس  ۲۰۱۴و با حمله عربســـتان و متحدانش آغاز
شـــده اســـت .یونیســـف میگوید حداقل  10هـــزار نفر در
ایـــن مدت در یمـــن قربانی جنگ شـــدهاند.

 ۱۳ربیعالثانی  ۱۲ ۱۴۳۸ژانویه ۲۰۱۷

شماره ۲۱۳۶

از سرگیری کمکهای نظامی
عربستان به بیروت

میشـــل عـــون ،رئیسجمهـــوری لبنان در ســـفر به
ریاض با پادشـــاه عربســـتان دیدار داشت ،دیداری
کـــه تحلیلگران از آن تحـــت عنوان رویـــدادی تاریخی یاد
میکننـــد .به گفتـــه یکـــی از مقامهای نزدیـــک به عون
که نخواســـت نامش فاش شـــود ،محور مذاکرات میشـــل
عون ملک ســـلمان عبدالعزیز ،از سرگیری کمکهای نظامی
عربســـتان به لبنان اســـت .انگار مذاکـــرات نتیجه بخش
بوده اســـت .اما هنوز مشخص نیســـت ریاض از چه زمانی
کمکهایـــش را در اختیـــار لبنان قرار خواهـــد داد .در ماه
فوریه ،عربســـتان ســـعودی برای تحت فشـــار قـــرار دادن
حزباللـــه لبنان کمکهـــای نظامیاش را که بالغ بر ســـه
میلیـــارد دالر برآورد شـــده بـــود ،قطع کرد .بـــا این حال به
گفته رسانههای ســـعودی ملک ســـلمان ،پادشاه عربستان
به «میشـــل عـــون» در این زمینه هیچ قولی نـــداده و صرفا
از اعضای کابینه خواســـته تا درخواســـت لبنان را بار دیگر
مورد بررســـی قرار دهند.

سخنرانی خداحافظی اوباما در شیکاگو:

از دموکراسیمحافظتکنید

مقامهـــای کـــره جنوبـــی میگویند کره شـــمالی
از پلوتونیـــوم الزم برای ســـاخت بیـــش از  10بمب
هســـتهای برخوردار اســـت .به گفته مقامهای ســـئول این
کشور از پتانســـیل الزم برای گسترش ساختار هستهایاش
برخـــوردار شـــده و میتوانـــد بـــه راحتی کـــره جنوبی و
ســـایر همســـایگانش را هدف حمالت هســـتهایاش قرار
دهد .براســـاس دادههایی کـــه وزارت دفاع کـــره جنوبی
ارائه کـــرده ،کره شـــمالی هماکنون بیـــش از  50کیلوگرم
پلوتونیـــوم تســـلیحاتی دارد .ایـــن در حالی اســـت که این
کشـــور در ســـال  2014تنها  40کیلوگرم پلوتونیوم داشـــت.
عالوهبـــر این بـــه گفته مقامهای وزارت دفاع ســـئول ،رژیم
«پیونـــگ یانگ» هماکنون در زمینه کوچکســـازی کالهک
اتمـــی و غنیســـازی اورانیـــوم نیز به پیشـــرفتهای قابل
توجهی دســـت یافته اســـت .این گزارش درست در میانه
گمانهزنیها مبنیبر موشـــک بالســـتیک کره شمالی است
کـــه میتوانـــد حتی خاک آمریـــکا را هدف قـــرار دهد.

گزارش جدید نهادهای امنیتی آمریکا از مداخله روسیه

ترامپ،عروسکیدردستپوتین

ات ـ ـ ـ ـف ــاق روز

مبارزه میکنیم ،رها و کشـــور خود را تبدیل کنیم به
 20هزار نفر در مرکز همایشهای «مک
کشور بزرگی که کشورهای کوچک در اطراف خودش
کورمیک» شـــیکاگو جمع شده بودند
را آزار میدهد و اذیت میکند».
تا از نزدیک شـــاهد آخرین ســـخنرانی
رئیسجمهـــور آمریکا در این ســـخنرانی تاکید کرد
اولین رئیسجمهور رنگینپوست آمریکا
اینکه از اصطالح «آمریکای پسا نژادپرستی» صحبت
باشند.
میشـــود ،چندان واقعگرایانه نیست و تالشهای
باراک اوباما که هشـــت ســـال قبل با
بسیاری در این زمینه باید صورت گیرد تا این کشور به
شـــعارهای «تغییر» و «ما میتوانیم» به
این مرحله برسد .واقعیت این است که نژادپرستی در
کاخ سفید راه یافته بود .در پایان دوران
آمریکا هنوز بهعنوان یک «عامل تفرقه» مطرح است.
پرفراز و نشـــیب ریاست جمهوری خود
اوباما در این ســـخنرانی  50دقیقهای تنها یک بار
تاکید کرد که «بله ما توانستیم ».اوباما در
نام دونالد ترامپ ،جانشین آینده را برد .او همچنین
آخرین سخنرانی خود از مردم خواست
نسبت به روا داشتن تبعیض علیه اقلیتها همچون
از دموکراســـی در این کشـــور در مقابل چالشها
سیاهپوســـتان ،مهاجران و مسلمانان هشدار داد و
و تهدیدهـــا محافظت کنند و هشـــدار داد که «هر
گفت« :سفیدپوستان باید بپذیرند که آمریکاییهای
زمان دموکراســـی را امری بدیهی فرض کردیم ،این
آفریقاییتبـــار در جریان اعتراضـــات خود خواهان
دموکراسی بود که با تهدید روبهرو شد».
آن نبودنـــد که با آنان «برخوردی ویژه» شـــود ،بلکه
اوباما همچنین در این ســـخنرانی از دستاوردهای
میخواستند با آنها به صورتی «برابر» برخورد شود.
هشـــت ســـاله دولت خـــود دفـــاع کـــرد .دوران
اوباما در این ســـخنرانی اشارهای به ناکامی خود در
ریاســـتجمهوری اوباما هشـــت روز دیگر به پایان
مهار داعش و نیز افزایش تنش با روســـیه که ازجمله
میرسد و دونالد ترامپ جانشین او خواهد شد .اوباما
مهمترین ناکامیهای دولتش به شمار میآید ،نکرد.
که اولین رئیسجمهور رنگینپوست آمریکا به شمار
در ســـخنرانی پایانی باراک اوباما ،همسرش میشل
میآید در بخشی از سخنرانی خداحافظی خود که
اوباما و جو بایدن ،معاون اوباما و همســـرش حضور
رســـم روسای جمهور آمریکاست ،با دفاع از عملکرد
داشتند .اوباما از میشل برای ایفای نقش بانوی اولی
دوران هشت ساله ریاستجمهوری خود گفت« :اگر
آمریکا تقدیر کرد و گفت که او در کمال «مالحت ،اراده
هشت سال پیش من میگفتم ،آمریکا قادر خواهد
و شو خطبعی» در هشت سال گذشته این مسئولیت
بود که روند بزرگترین رکود اقتصادی خود را معکوس
را به بهترین شکل انجام داد .رئیسجمهوری آمریکا
کند ،صنعت خودروسازی را احیا کند ،طوالنیترین
همچنین از معاونش جو بایدن نیز برای همراهیاش
دوران اشـــتغالزایی را در تاریخ داشته باشد .اگر من
تشـــکر کرد و او را برادر خود
میگفتم فصل تازهای از روابط
نامیـــد .دونالد ترامپ که قرار
با مردم کوبا گشـــوده خواهد
اســـت جای اوبامـــا را بگیرد
شـــد ،بدون شلیک حتی یک
وعـــده داده کـــه بعضـــی از
گلوله برنامه ســـاح هستهای
دســـتاوردهای اصلـــی او را
ایـــران متوقف خواهد شـــد و
اوباما :هشیار باشیم اما نترسیم .داعش
باطل کند کـــه قانون اصالح
میگفتم اسامه بنالدن مغز و
مردم بیگناه را میکشد .اما آنها
نظام مراقبتهای بهداشتی
طراح حمالت یازدهم سپتامبر
نمیتوانند آمریکا را شکست دهند ،مگر
موسوم به «اوباماکر» در راس
از بین خواهد رفت .اگر به شما
اینکه در این جنگ ما به قانون اساسی و
آنهـــا قـــرار دارد و در همـــان
میگفتـــم حق بیمه برای ۲۰
اصول بنیانی خود خیانت کنیم .رقبایی
جلسه افتتاحیه کنگره جدید
میلیون شهروند تامین خواهد
چون چین و روسیه نمیتوانند مانند ما
اقدامـــات جمهوریخواهان
شد ،شما میگفتید اینها بلند
درجهان موثر باشند مگر اینکه ما آنچه
برای کنارگذاشتن این طرح که
پروازانه اســـت .اما تمام این
را که برایش مبارزه میکنیم ،رها کنیم
یکی از مهمترین دستاوردهای
اتفاقات رخ داد».
دولت اوباماست آغاز شد.
اوبامـــا در ســـخنرانی خود از
ســـالن «جان مک کورمیک» همان مکانی است که
مردم خواســـت تا در مقابل چالشهای پیش روی
اوباما ســـخنرانی پیروزی خود بـــر «میت رامنی» در
دموکراســـی در آمریـــکا متحد باشـــند و بدانند که
انتخابات سال  2008را هم در آن ایراد کرد .شیکاگو
دموکراسی به کسی هدیه داده نمیشود ،بلکه باید
شهری است که سکوی پرش اوباما به سیاست است
برای آن تالش و کوشش کرد.
و او پیش از رســـیدن به منصب ریاست جمهوری
اوبامـــا گفت« :آنچه آموختهام این اســـت که تغییر
ســـناتور ایالـــت ایلینوی به مرکزیت شـــیکاگو در
زمانی محقق میشـــود که مردم عـــادی نیز در آن
ســـنای آمریکا بود .با این حال روســـای جمهور
مشارکت داشته باشـــند و در کنار هم گرد آمده و با
اخیر آمریکا معموال کاخ ســـفید را برای سخنرانی
یکدیگر آن را درخواســـت کننـــد .یکی از خطرهای
خداحافظی خـــود انتخاب میکردند .جرج بوش
پیش روی دموکراسی در آمریکا مساله ترس است که
پســـر و بیل کلینتون نطق خداحافظی خود را در
باعث میشود تعادل نظام دموکراتیک بههم بخورد.
کاخ ســـفید ایراد کردند و جـــرج بوش پدر هم در
دموکراسی مستلزم این نیست که همه یکپارچه و یک
آکادمی نظامی وست پوینت آخرین سخنرانیاش
شکل و هم عقیده باشند .بنیانگذاران این کشور با هم
را انجام داد .باراک اوباما درحالی حدود یک هفته
اختالف داشتند ،ولی در نهایت با یکدیگر مصالحه
دیگر به حضور هشـــت ســـاله خود در کاخ سفید
کردند .آنها انتظار دارند که ما نیز چنین کنیم».
پایان میدهد که براســـاس آخرین نظرسنجیها
اوباما چالشهای پیش روی آمریکا را هم برشـــمرد و
 57درصـــد از مردم آمریکا از عملکرد دولت او ابراز
با طعنه به ترامپ و هوادارانش گفت« :هشیار باشیم
رضایت کردهاند .اما بوش پسر رئیسجمهور سابق
اما نترسیم .داعش مردم بیگناه را میکشد .اما آنها
آمریکا در پایان دوران ریاست جمهوری خود یکی
نمیتوانند آمریکا را شکست دهند ،مگر اینکه در این
از بی اقبالترین روســـای جمهور تاریخ این کشور
جنگ ما به قانون اساسی و اصول بنیانی خود خیانت
بـــود .بیل کلینتون امـــا تقریبا با همان  57درصد
کنیم .رقبایی چون چین و روسیه نمیتوانند مانند ما
رضایت افکار عمومی کاخ سفید را ترک کرد.
درجهان موثر باشـــند مگر اینکه ما آنچه را که برایش

هشدار سئول در مورد
تهدید هستهای کره شمالی

نهادهای امنیتی آمریکا میگویند روسیه
اطالعات مهمی در مورد زندگی شخصی
و حســـابهای مالی دونالـــد ترامپ در
اختیار دارد کـــه میتواند با بهرهبرداری
از آنها رئیسجمهور آینده آمریکا را تحت
فشار قرار دهد.
در ایـــن پرونده از جمله در مورد نوارهای
ویدئویی ،رابطه جنسی ترامپ با روسپیان
در یک هتل لوکس در مســـکو سخن به
میان رفته است .رسانههای آمریکایی روز
گذشـــته خبر دادند که در دیدار روسای
نهادهای اطالعاتی خالصهای از این ادعا ،در پیوست
برآوردهای آنها از «مداخله سایبری روسیه» در کمپین
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا قرار داشت .برخی
مقامهای امنیتی و اطالعاتی آمریکا نیز در گفتوگو با
رسانهها وجود چنین اطالعاتی را تایید کردهاند .گفته
میشود پلیس فدرال آمریکا در حال انجام تحقیقات
در مورد این گزارشها هستند .اما جیمز کومی ،رئیس
خبرساز پلیس فدرال آمریکا حاضر به تایید یا تکذیب
این موضوع نیست .اندکی پس از آن هم دونالد ترامپ
در واکنشـــی توییتری گفت که این خبر «جعلی و یک
تسوی ه حساب شرمآور به شمار میآید ».این ادعا البته
تازه مطرح نشـــده و سال گذشته از سوی «هری رید»
یک مقام امنیتی سابق بریتانیا در اختیار دموکراتها
و مقامهای آمریکایی قـــرار گرفته بود .جیمز کومی،
رئیس پلیس فدرال آمریکا اما در جلسه سنای آمریکا
اعالم کرد که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست در یک
نشستعلنیدراینموردکهآیاسازمانتحتریاستاو
درحالانجامتحقیقاتیدرموردارتباطترامپوروسیه،
هستیانیست،سخنیبگوید.کومی،چندروزپیشاز
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،بدون ارائه جزئیاتی
از تحقیقات تـــازه در مورد پرونده ایمیلهای هیالری
کلینتون خبر داده بود .این موضوع در آن زمان ،خشم

آمریکا

باراک اوباما در سخنرانی خداحافظی

عروسکهای «ماتروشکا» به هیئت ترامپ و پوتین

و انتقاد شماری از نمایندگان ارشد حزب دموکرات و نیز
ستاد انتخاباتی هیالری کلینتون را درپی داشت .در
عینحالباحمایتستادانتخاباتیدونالدترامپروبهرو
شد که بارها موضوع استفاده از سرور شخصی توسط
کلینتونانتقادکردهبودوبسیاریازمخالفانترامپاین
اقدام جیمز کومی را مهمترین عامل شکست هیالری
تجمهوریآمریکامیدانند.
کلینتوندرانتخاباتریاس 
دونالد ترامپ که حدود هشت روز دیگر با ادای سوگند
س جمهور آمریکا خواهد شـــد همیشه در
رســـما رئی 
مورد نقش روســـیه در حمالت به کمیپین انتخاباتی
دموکراتها ابراز تردید کرده است اما «رینس پریبوس»
رئیـــس دفتر او میگویـــد« :رئیسجمهوری منتخب
به این باور رســـیده که روسیه پشت حمالت سایبری
علیه نهادهای حزب دموکرات آمریکا قرار دارد ».با این
حال اطالعات ارائه شده از سوی نهادهای اطالعاتی
آمریکا فراتر از حمالت ســـایبری به کمپین انتخابات
ریاستجمهوری آمریکاست .براساس اطالعات ارائه
شده پوتین در مورد مســـائل شخصی و مالی ترامپ
اطالعاتی دارد که هر زمـــان بخواهد میتواند از آنها
بهعنوانابزارفشاربررئیسجمهورآمریکااستفادهکند.
باوجودارائهایناسناد،مسکوهمچنانهرگونهمداخله
تجمهوریآمریکاودراختیارداشتن
درانتخاباتریاس 
اطالعات شـــخصی و مالی ترامپ را تکدیب میکند.
دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کرملین در واکنش به
گزارشهایتازهمنتشرشده،مدعیشدکه«اینادعاها
ساختگیوبرایآسیبرساندنبهروابطآمریکاباروسیه
هستند.کرملیناطالعاتیپیراموندونالدترامپ،رئیس
جمهوریمنتخبآمریکاندارد».دولتروسیههمچنین
در واکنش به اطالعاتی که هری رید ،مامور اطالعاتی
سابق بریتانیا در اختیار مقامهای آمریکایی قرار داده
بودبیانیهایدروبسایتسفارتشدرلندنمنتشروادعا
کردکهبریتانیادستبهیک«تعقیبوگریزرسمی»علیه
دولت والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه زده است.

آسیا
 5دیپلمات اماراتی در انفجار قندهار کشته شدند

افغانستانباردیگرلرزید

بعد از کابل ،نوبت به قندهار رسید .افغانستان طی یک
روزشاهددوحملهتروریستیبزرگبود،یکیدرکابلدر
نزدیکیساختمان پارلمانو دیگری درقندهار ،درست
درجاییکهوالیاینایالتمیزبانمیهماناناماراتیاش
بود .با یک تفاوت ،گروه تروریستی طالبان ،مسئولیت
انفجارهایتروریستیکابلرابرعهدهگرفت،امادرمورد
حمالت قندهار هیچ مسئولیتی را نپذیرفت .طالبان
میگوید« :حمله به خانه والی قندهار نشـــاندهنده
اوج اختالفات میان جناحهای مختلف دولت است».
درانفجارکابل 38،نفرکشتهو 86نفرزخمیشدند.به
فاصلهاندکی،منزلوالیایالتقندهارنیزهدفحمله
تروریستی قرار گفت ،حملهای که موجب کشته شدن
معاون والی این ایالت و پنج دیپلمات اماراتی شد ،پنج
دیپلماتی که به گفته مقامهای افغان برای ساخت یک
خیریهویتیمخانهبهافغانستانسفرکردهبودند.ناظران
میگویند این پنج دیپلمات در شـــب حادثه میهمان

والی قندهـــار بودند تا در مورد فعالیتهای پیشرو با
یکدیگر مذاکره کنند .عالوهبر دیپلماتهای اماراتی
و معاون والی قندهار ،دو عضو شـــورای ملی نیز در این
حمله جانشان را از دســـت دادهاند .شرایط امنیتی
افغانستان روزبهروز بدتر میشود ،شاید به همین دلیل
اســـت که اخیرا ایاالت متحده آمریکا از ارســـال 300
تفنگـــدار دریاییاش به ایالت هلمند خبر داد ،ایالتی
کلیدی و اســـتراتژیک در جنوب افغانســـتان که به
جوالنگاه گروه تروریستی طالبان تبدیل شده است.
ایـــن در حالی اســـت کـــه اوباما پس از پیـــروزی در
انتخابات ،خروج نظامیان آمریکایی از افغانســـتان را
در راس برنامههایش اعالم کرد .با این حال هماکنون
ایاالتمتحدهناچاراستبهدلیلضعفساختارنظامی
افغانستانباردیگرنیروهایشرادراینکشورمستقرکند
تا حتی در قامت مستشاران نظامی بتوانند به نظامیان
افغان برای دفع حمالت کمک کنند.

زمینهسازی
برای برکناری امپراتور
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دولـــت ژاپن در تالش اســـت تـــا با تغییـــر قانون
اساســـی روند کنارهگیـــری امپراتور این کشـــور را
فراهم کند .با ایجاد چنین شـــرایطی آکـــی هیتو ،امپراتور
ژاپـــن فرصـــت دارد تـــا ظرف مدت دو ســـال از ســـمتش
کنارهگیـــری کند .وی در ماه آگوســـت از نگرانیاش برای
انجـــام وظایفش در قامت امپراتور ابـــراز نگرانی کرده بود.

نگاه
یک معمای پیچیده

همه به دنبال پاســـخ یک پرســـش
کریستف شورمن
هستند .دانشجویان ،بازنشستگان و
خانوادهها؛ گروهی از اعضای طبقه متوسط جامعه در کلیسایی واقع
در محله ناتینگ هیل دور هم جمع شدهاند و سواالت زیادی دارند.
اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شـــود چه بر سرشان میآید؟ آیا
بریتانیا فقیرتر میشود؟ جامعه به کدام سو خواهد رفت؟ همه این
ســـواالت حول محور رویداد برگزیت است ،چگونه نتیجه رفراندوم
بریتانیـــا که زمینه را برای خروج این کشـــور از اتحادیه اروپا فراهم
کرده میتواند زندگی ،کار ،سیاست و تجارت بریتانیاییها را تحت
تاثیـــر قرار دهد .این دقیقا همان موضوعی اســـت که مدتها در
کنفرانسهای بینالمللی مطرح شـــده و پشت تریبونها در مورد
آن بحث میشود .به نظر میرسد پس از رویداد موسوم به برگزیت،
خأل بزرگی ایجاد شـــده اســـت ،به همین دلیـــل بریتانیاییها در
جستوجوی پاسخ ســـواالت زیاد خود هستند .از زمان وقوع این
رخـــداد بیش از  10کتاب در مـــورد آثار خروج انگلیس از اتحادیه
اروپا منتشـــر شده تا به شـــکلی بتواند این خأل را جبران کنند .به
نظر میرســـد تعداد کسانی که از رخداد برگزیت خرسندند بسیار
کم است .مردی با کتو شلوار سیاه روی سن میآید .نامش «اناند
منون» است ،استاد و تحلیلگر مسائل اروپا از دانشگاه کالج کینگ.
کارشناس دیگری هم آنجا حضور دارد .میگوید آیا کسی از آینده
خبر دارد؟ سپس رو به «منون» میکند.
منون هم مثل وی گیج است ،آینده برای او هم مثل معمایی است.
میگویـــد معذرت میخواهم اما در مورد آینده هیچ ایدهای ندارم.
درست است نه این استاد دانشگاه و نه حتی کسانی که در ناتینگ
هیل گرد هم جمع شدهاند .شهروندان بریتانیا و حتی سیاستمداران
این کشور هنوز نتوانســـتهاند پاسخی برای این سوال بیابند .ترزا
می ،نخســـتوزیر جدید بریتانیا صرفا بر شعارهای تو خالی و پوچ
متمرکز شـــده است .مدام میگوید «برگزیت» برای ما یک موفقیت
بـــزرگ بود ،من میخواهم از این فرصت به بهترین نحو اســـتفاده
کنم .اما دقیقا روشـــن نیست منظور او از
موفقیت چیست .هر روزی که میگذرد،
نظرات کابینهاش هم متناقضتر میشود.
آیا بریتانیا در اتحادیه گمرکی میماند؟ آیا
این کشـــور در تامین بودجه اتحادیه اروپا
بسیاری از
مشـــارکت خواهد داشت؟ آیا امکان دارد
شهروندان بریتانیا
بریتانیا روزی شـــهروندان اتحادیه اروپا را
تالش میکنند به
از سرزمینش اخراج کند؟
وعدههای ترزا می
اوایل دســـامبر بود .ترزا میروی عرشـــه
خوشبین باشند،
کشتی نیروی دریایی سلطنتی حاضر شد
اما آرامشی همراه
و خطاب به شهروندان بریتانیا گفت« :من
با نوعی حالت
یک برگزیت قرمز ،آبی و سفید میخواهم».
عدم اطمینان بر
در کمتر از ســـه ماه تـــرزا می برای اجرای
این کشور حاکم
ماده  50تالشش را آغاز کرده تا بریتانیا به
است .حتی جبهه
شکل رسمی از اتحادیه اروپا خارج شود.
موافقان برگزیت
در این میان ،قیمت موادغذایی و کاالهای
نیز دربرگیرنده
مصرفی بهشدت افزایش یافته است .ارزش
متحدانی
پوند انگلیس نیز به شـــکل قابل توجهی
تزلزل پذیر است.
کاهش داشته اســـت .دولت میخواهد
ی باید شکاف
ترزا م 
کسری بودجه پنج سال گذشته را به نحوی
به وجود آمده را
جبران کند .پس از گذشت  6ماه از رویداد
به شکلی پرکند.
برگزیت ،ناآرامیهای داخلی در انگلیس
در این میان حتی
در حال اوج گرفتن اســـت .نخستوزیر
حامیان خروج
وعدههای زیادی داده ،اما کمتر کســـی
بریتانیا از اتحادیه
به وعدههایش باور دارند .حتی مقامهای
اروپا نیز حرفهای
دولتی نیز اعتماد چندانی به آینده ندارند.
جدیدی میزنند،
سهشنبه گذشـــته ،ایوان راجرز ،نماینده
انگار درگیر نوعی
بریتانیا در اتحادیه اروپا ،از ســـمت خود
نگرانی مبهم
کنارهگیری کرد .هنوز نه اتحادیه اروپا و نه
هستند
مقامهای بروکسل هدف نماینده بریتانیا از
استعفا را نمیدانند .از آن طرف بسیاری از اعضای پارلمان برتانیا
نیز با اجرای سفت و سخت «برگزیت» مخالفند .در پارلمان ،ائتالفی
شـــکل گرفته که هدفش جلوگیری از خـــروج بریتانیا از اتحادیه
اروپاســـت .به عقیده «آناند مکنون» این بازی به مثابه جنگ است.
نبرد میان حامیان برگزیت و مخالفانش.
بسیاری از شهروندان بریتانیا تالش میکنند به وعدههای ترزا می
خوشبین باشند ،اما آرامشی همراه با نوعی حالت عدم اطمینان بر
این کشور حاکم است .حتی جبهه موافقان برگزیت نیز دربرگیرنده
متحدانی تزلزل پذیر است.
ترزا می باید شکاف به وجود آمده را به شکلی پرکند .در این میان
حتی حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز حرفهای جدیدی
میزنند ،انگار درگیر نوعی نگرانی مبهم هستند .همین چند وقت
پیش ،لیام فاکس ،وزیر تجـــارت بینالملل بریتانیا گفت« :اگر به
همین شـــکل پیش برویم شـــاید بریتانیا ناچار شود بهعنوان عضو
حاشیهای اتحادیه اروپا باقی بماند ».او در ادامه میگوید« :بریتانیا
پیش از خروج از اتحادیه اروپا باید به خیلی چیزها فکر کند ،اینکه
بدون متحدان اروپاییاش چگونـــه میتواند از امنیت خویش در
برابر خطرات تروریستی و همچنین قدرتنماییها روسیه حراست
کند ،مباحث اقتصـــادی که جای خودش را دارد ».خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا به معمای پیچیدهای تبدیل شـــده است ،هم برای
شهروندان بریتانیایی و هم برای سیاستمداران اروپایی .انگار یکی
باید بیاید ،به جای شعار و وعدههای تو خالی این طلسم را بشکند.

