
در حمایت از مادورو

 ارتش ونزوئال ۱۰ فوریه
رزمایش برگزار می کند

پس از اینکه واشنگتن و تعدادی از کشورهای منطقه رهبر اپوزیسیون 
ونزوئال را به عنوان رئیس جمهور مشروع این کشور به رسمیت شناخته 
و از رئیس جمهور کنونی ونزوئال خواستند کناره گیری کند، مادورو اعالم 

کرد: دلیلی نمی بینم استعفا دهم.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتینک، نیکوالس مادورو رئیس جمهور 
ونزوئال در کنفراس خبری اعالم کرد: دلیلی نمی بینم که از پست ریاست جمهوری 
استعفا دهم. من زنده و سالم هستم. من به خاطر برخی مسائل از ریاست جمهوری 

استعفا نمی دهم.
همچنین مادورو اعالم کرد که رزمایش نظامی توسط نیروهای مسلح این کشور از 

۱۰ تا ۱۵ فوریه برگزار می شود.
وی با اشاره به این رزمایش گفت: نیروهای مسلح کشورما نشان خواهند داد که 
این کشور غیرقابل حمله است. این رزمایش در حفاظت از خاک کشور، سواحل و 

رودخانه ها برگزار می شود.
او افزود: ارتش کشور این قابلیت را دارد که در برابر هر گونه دشمن امپریالیست که 

می خواهند وارد خاک این کشور شوند مقاومت کند.
مادورو اضافه کرد: مردم ونزوئال ونیروهای مسلح این کشور از وقوع هر گونه کودتا 

همان گونه که واشنگتن در نظر دارد جلوگیری خواهند کرد.
وی ادامه داد: میلیون ها نفر در سراسر جهان می دانند که ونزوئال یک کشور 
دموکراتیک است و می دانند تحوالت اخیر یک کودتا ضد ونزوئال بوده که توسط 

آمریکا اجرا شده است.
وی ادامه داد: آمریکا پیشنهاد یک نشست درباره ونزوئال در شواری امنیت داده 
است. بگذارید این نشست برگزار شود. ما از آن استقبال می کنیم. این چیزی است 
که ما می خواهیم. من از وزیر خارجه کشورم می خواهم که به نیویورک رفته و از 

ونزوئال دفاع کند.
او در ادامه اظهارتش رهبر اپوزیسیون ونزوئال را به عنوان عروسک خیمه شب 
بازی آمریکا اعالم کرد. با این حال او روز جمعه اعالم کرد که آماده مذاکرات با رهبر 

اپوزیسیون ونزوئال است.

 ترامپ از توافق بازگشایی موقت
دولت فدرال خبر داد

رییس جمهوری آمریکا از توافق خود با رهبران کنگره برای بازگشایی دولت 
فدرال پس از یک تعطیلی تاریخی چندهفته ای خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا 
اعالم کرد: بسیار مفتخرم که امروز اعالم کنم ما به توافقی برای پایان دادن به تعطیلی 

و بازگشایی دولت فدرال رسیده ایم.
با این حال ترامپ گفته که بازگشایی دولت فدرال موقت است و تا ۱۵ فوریه ادامه 

خواهد داشت.
رییس جمهوری آمریکا در این بازه زمانی به تالش های خود برای مجاب کردن 
رهبران کنگره به منظور تأمین بودجه مورد نیاز برای ساخت دیوار در مرز مکزیک 

ادامه می دهد.
ترامپ گفت: آن ها مایلند حزب گرایی را کنار بگذارند و امنیت مردم آمریکا را در 

جایگاه نخست قرار دهند.
رییس جمهوری آمریکا تأکید کرد: موضوع ساخت دیوار بخش مهمی از راهکار 

خواهد بود.
در عین حال ترامپ تصریح کرد، در صورتی که تالش ها برای تأمین بودجه الزم 

برای ساخت دیوار ناکام بماند، اقدامات یک جانبه خود را مد نظر قرار خواهد داد.
او اضافه کرد: من گزینه جایگزین قدرتمندی در اختیار دارم اما در زمان فعلی 

نمی خواستم از آن استفاده کنم.
وی گفت، جمهوری خواهان و دموکرات ها در سه هفته آینده با ُحسن نیت درباره 
اختصاص بودجه دولت و ساخت دیوار مرزی مذاکره خواهند کرد. او در ادامه بر 

ضرورت ساخت دیوار مرزی با مکزیک تأکید کرد.
ترامپ اعالم کرد: درصورتی که تا ۱۵ فوریه کنگره بر سر ساخت دیوار به توافقی 
نرسد، من از قدرت اضطراری استفاده خواهم کرد یا این که دولت فدرال دوباره 

تعطیل خواهد شد.
و  جمهوری خواهان  حمایت  مورد  طرح  دو  تازگی  به  آمریکا  سنای  اعضای 

دموکرات ها برای پایان دادن به تعطیلی بخشی از دولت فدرال را رد کردند.
ابتدا طرح مورد حمایت دونالد ترامپ برای بازگشایی دولت فدرال نتوانست حمایت 
اعضای سنای آمریکا را کسب کند. سپس طرح مورد حمایت دموکرات ها به رأی 

گذاشته شد که این طرح نیز از کسب حمایت اکثریت الزم سنا بازماند.
اختالف دونالد ترامپ و دموکرات ها در کنگره آمریکا بر سر تأمین بودجه 
تعطیلی  تا  بود  شده  باعث  مکزیک  با  مرز  در  دیوار  ساخت  برای  نیاز  مورد 
ترامپ  وارد سی وپنجمین روز خود بشود.  آمریکا  از دولت فدرال  بخش هایی 
خواهان اختصاص بودجه پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر برای ساخت این 
دیوار است اما دموکرات ها با این درخواست مخالفند. گفته می شود این تعطیلی 
باعث شده است تا ۸۰۰ هزار کارمند دولت سرکار نروند یا حقوقی بابت کار 

خود دریافت نکنند.

 چندین نهاد حقوق بشری در گزارش های ساالنه خود 
به نقض حقوق بشر، جنایت های جنگی در یمن و مساله 
زندانیان سیاسی در امارات در سال 2018 پرداختند که 
گزارش دیده بان حقوق بشر مستقر در نیویورک از جمله 

این گزارشها است.
به گزارش ایرنا، دولت امارات از سال 2۰۱۱ تاکنون شدیدترین 
سرکوب ها را علیه مخالفان و منتقدین در این کشور اعمال کرده 
است. حاکمان ابوظبی هیچ صبر و تحملی در مقابل نظرات مخالف 
خود نداشته و با کوچک  ترین اعتراض آنان را سرکوب و به زندان 

می اندازند.
همچنین حاکمان این کشور به عنوان هم پیمان اصلی عربستان 
در تجاوز به یمن، جنوب این کشور را به عرصه تحقق رویاهای 

منطقه ای خود و کشتار غیرنظامیان تبدیل کرده اند.
دیده بان حقوق بشر مستقر در نیویورک با انتشار گزارش ساالنه 
خود، وضعیت حقوق بشر را در بیش از ۱۰۰ کشور مورد بررسی 
قرار داد، در این بین امارات از جمله کشورهایی است که در داخل 
و خارج از مرزهایش تخلفات حقوق بشری گسترده ای را مرتکب 
شده است. محاکمه های ناعادالنه مخالفان داخلی و زندان های 
مخفی و جنایت های جنگی در یمن، از محورهای اصلی این 

گزارش است.
بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، »احمد منصور« فعال 
حقوقی امارات و برنده جایزه حقوق بشری »مارتین انالز« )جایزه 
حقوق بشری سال 2۰۱۵( ، در ماه مه 2۰۱۸ )اردیبهشت-خرداد 
9۷( از سوی نیروهای امنیتی اماراتی دستگیر و به مکان نامعلومی 
برده شد. سپس یک دادگاه در این کشور، وی را به اتهام انتقاد از 
حکومت در شبکه های اجتماعی به ده سال زندان و جریمه نقدی 
محکوم کرد، بدون اینکه اجازه دهد، وی به وکیلش دسترسی 

داشته باشد.
اتهام  به  امارات  در  نیز  بریتانیایی  دانشجوی  هجز«  »متیو 
جاسوسی دستگیر و بدون محاکمه شش ماه زندانی بود، سپس 
وی به اتهام جاسوسی به حبس ابد محکوم شد، البته با اعمال 
فشارهای دیپلماتیک از جانب انگلیس، دولت امارات مجبور شد 

هجز را آزاد کند.
»ساره لیا ویتسن« مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای 
دیده بان حقوق بشر در باره جنایات دولت امارات گفت: ادامه 
بازداشت زندانیان سیاسی در امارات حاکیست که این کشور با 
وجود ادعاهایش درباره احترام به حقوق شهروندی، اعتنایی به 
حاکمیت قانون ندارد و این کشور به مکانی ناامن برای دانشجویان، 

روزنامه نگاران و فعاالن حقوق بشری تبدیل شده است.
نیز نیروهای  در ماه مارس 2۰۱۸ ) اسفند- فروردین 9۷ ( 
امنیتی امارات، لطیفه بنت محمد بن راشد آل مکتوم شاهزاده 
اماراتی و دختر حاکم دبی را که از کشور فرار کرده بود، در آب های 

هندوستان بازداشت و مجبور به بازگشت کردند.
تا 9 ماه پس از بازگشت اجباری لطیفه، کسی او را مشاهده 

نکرد. وی پس از مدتی در تلویزیون بی بی سی ظاهر شد، هر 
چند مقامات اماراتی مدعی شدند که لطیفه دچار اختالل عقلی 

شده است.
به گفته مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق 
بشر، تاکیدات حاکمیت امارات مبنی بر حمایت قانونی الزم از 
لطیفه مبنی بر برخورداری وی از آزادی بیان، دور از واقعیت است 
و مقامات این کشور باید اجازه دهند دختر شیخ محمد بن راشد 
به تنهایی در باره زندگی در امارات و یا خارج از این کشور تصمیم 
بگیرد. در ادامه گزارش دیده بان حقوق بشر به وضعیت فاجعه بار 
کارگران خارجی در امارات و تخلفات صورت گرفته علیه آنان از 
سوی کارفرمایان پرداخته شده است. بسیاری از کارگران خارجی 
در این کشور با وجود ساعات کاری زیاد، از حقوق بسیار کمی 

برخوردار هستند.
هم چنین کارگران خارجی در امارات با بدرفتاری کارفرمایان 
مواجه هستند و نمی توانند بدون اجازه آنان به کار خود پایان 
دهند، چرا که بر اساس قوانین امارات این کارفرمایان، »کفیل« 
کارگرها محسوب می شوند و در صورت ترک کار، به اتهام فرار 

اخراج شده و یا به حبس می روند.
خدمتکاران زن نیز اوضاعی به مراتب بدتر از کارگران مرد در 
امارات دارند، آنان ساعات طوالنی در ازای حقوق کم کار می کنند 
و از سوی دیگر در بسیاری موارد مورد تعرض از سوی کارفرمایان 

و یا وابستگان آنها قرار می گیرند.
در ادامه گزارش دیده بان حقوق بشر به جنایات امارات در یمن 
پرداخته و آورده است که اقدامات غیرقانونی این کشور با همکاری 
عربستان و حمایت آمریکا تعداد زیادی از غیرنظامیان یمنی را به 

کشتن داده و زیر ساختهای این کشور را نابود کرده است .
در ادامه گزارش مزبور به جنایت های جنگی این کشور در یمن 
اشاره شده است که نقش قابل توجهی در ویرانی بیمارستانها و 
درمانگاههای این کشور داشته و موجب شیوع بیماریهای مهلک 

در یمن شده است .
همچنین بستن بندرگاههای یمن و جلوگیری از ورود مواد 
غذایی به این کشور عامل اصلی سوء تغذیه مردم یمن به ویژه 

کودکان شده است.
دیده بان حقوق بشر اسنادی را ثبت کرده که نشان می دهد، 
بیش از 9۰ مورد از حمالت ائتالف به یمن غیرقانونی صورت 
گرفته و بسیاری از این حمالت جزو جنایت های جنگی به شمار 

می روند.
گستره تخلفات ارتش امارات در جنوب یمن نیز بسیار وسعت 
یافته است، زندان های محرمانه در عدن )در جنوب یمن( و دیگر 
مناطق، محل شکنجه مخالفان امارات و مزدوران وابسته به این 

کشور شده است .
دیده بان حقوق بشر تاکید کرد که با ادامه جنایتهای امارات 

علیه غیرنظامیان در یمن، موج بازداشتی ها و شکنجه ها در جنوب 
این کشور، الزم است آمریکا، انگلیس، فرانسه و کشورهایی که به 
امارات سالح می فروشند، با اعمال فشار به ائتالف عربی حمله 
کننده به یمن، مانع از ادامه جنایات امارات و عربستان در یمن 

شوند .
دیده بان حقوق بشر اروپا نیز در گزارشی اعالم کرد که امارات 
2 زندان سری در جنوب یمن تاسیس کرده که در آن زندانیان 
و ناپدیدشدگان که شمار آنها به ۱۱ هزار نفر می رسد، شکنجه 

می شوند.
در این گزارش، جنایتهایی که در زندان های امارات علیه یمنی 
ها انجام می شود، »جنایت های ضد بشری« و »جنایت های 

جنگی« توصیف شده اند.
بنابر این گزارش، یمنی ها در این زندان ها با شدیدترین شکنجه 
های روحی و جسمی مواجه هستند. به زنان یمنی در این زندانها 
به صورت گروهی تعرض می شود. زندان بئر احمد )زندان تحت 
کنترل امارات در عدن ( نمونه مشخص تخلفات انسانی و حقوقی 

امارات در یمن می باشد.
بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر اروپا، پیشتر یمنی های 
بازداشت شده در زندان بئر احمد در اعتراض به بازداشت بدون 
محاکمه، با دوختن لب های خود دست به اعتصاب غذا زدند که 

این مساله بازتاب های زیادی در رسانه های جهان داشته است.
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تاکید عربستان بر حمایت از ثبات و امنیت سودان
اعضای یک هیئت عربستانی در جریان دیدار با رئیس جمهوری سودان بر حمایت ریاض از امنیت و ثبات سودان تاکید کردند. به گزارش ایسنا، یک هیئت عربستانی به ریاست ماجد القصبی، وزیر تجارت و سرمایه گذاری این کشور با عمر البشیر، 

رئیس جمهوری سودان در خارطوم دیدار کرد. بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی سودان، القصبی در جریان این دیدار بر حمایت کشورش از ثبات و امنیت سودان تاکید کرد و گفت: ثبات و امنیت سودان بخشی از ثبات و امنیت عربستان است.
القصبی در جریان مصاحبه مطبوعاتی خود پس از دیدار با عمر البشیر تاکید کرد: عربستان هرگز در حمایت سودان درنگ و تعلل نکرده و نخواهد کرد.

اخبار چندین نهادهای حقوق بشری گزارش دادند

 جنایات امارات در سال 2۰۱8

 خطاب به معاون وزیر خارجه آمریکا:

حکیم: مخالف سیاست تحریم  اقتصادی و یکجانبه آمریکا هستیم

سید عمار حکیم رئیس فراکسیون اصالح و سازندگی عراق خطاب به معاون 
و  اقتصادی  تحریم های  سیاست  مخالف  گفت:  آمریکا  خارجه  امور  وزیر 

یکجانبه آمریکا هستیم.
به گزارش ایرنا از دفتر جریان حکمت ملی عراق،آندرو پیک معاون وزیر امور خارجه 
و مدیر بخشی در وزارت خارجه آمریکا موسوم به میز ایران و عراق به همراه داگالس 

سیلیمان، سفیر این کشور در عراق با حضور در دفتر جریان حکمت، با سید عمار 
حکیم، دیدار و گفتگو کرد .

طرفین در این دیدار در خصوص تازه ترین وضعیت سیاسی عراق و منطقه و نیز 
آخرین وضعیت پرونده مبارزه با تروریسم به بحث و تبادل نظر پرداختند.

حکیم با بیان ماهیت متغیرهای عراق در مرحله کنونی از موضوع تشکیل دولت و 
انتخاب شخصیتی مستقل برای مدیریت آن، افزود: برخی از فراکسیون های سیاسی 

این اختیار را به نخست وزیر دادند که خود وزرا را انتخاب کند.
حکیم در این دیدار با اشاره به ائتالف های شکل گرفته در چارچوب ملی و به دور از 
فرقه گرایی و عناوین خاص، بر نهادمندسازی ائتالف های بزرگ و اهمیت آن در ثبات 

روند سیاسی عراق تاکید کرد.
رئیس فراکسیون اصالح و سازندگی عراق خواستار بکارگیری ابزار گفتمان برای حل 
مشکالت منطقه شد و تاکید کرد که عراق در این زمینه هم تاثیرگذار و هم تاثیرپذیر 
است و راه حل مشکالت منطقه هر چقدر که زمان بحران ها به طول انجامد، تنها 
سیاسی است. حکیم ضمن اعالم مخالفت مجدد خود با سیاست تحریم های اقتصادی 
کشورها و اعمال تحریم های یکجانبه، تصریح کرد: این سیاست موضوعی خطرناک در 

پرونده های بین المللی است.
وی در پایان ضمن هشدار نسبت به همکاری با تروریسم، بر لزوم آگاهی نسبت به 
تالش های تروریسم برای تثبیت موجودیت خود تاکید کرد و از جهانیان خواست تا به 
مسئولیت های خود در قبال امنیت و ثبات عراق عمل کنند چراکه در امنیت و ثبات 

عراق امنیت و ثبات منطقه و جهانیان نهفته است.

این مقام آمریکایی پیشتر با حضور در دفتر نوری مالکی دبیرکل حزب الدعوه عراق 
و رهبر ائتالف دولت قانون، با وی دیدار کرده بود.

به گزارش دفتر مالکی در این دیدار دو طرف درخصوص تحوالت عراق و منطقه و 
همچنین در خصوص موضوع حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق بحث و گفتگو 

کردند.
سفر معاون وزیر امور خارجه آمریکا به بغداد در حالی است که بحث خروج نیروهای 
نظامی آمریکا از عراق به یکی از مباحث اصلی در فضای سیاسی این کشور در هفته 

های اخیر تبدیل شده است.
آمریکایی ها که به بهانه واهی داشتن سالح کشتار جمعی، عراق را در سال 2۰۰3 
اشغال کردند در سال 2۰۱۱ بدلیل شکست ها و ناکامی های مکرر، مجبور به ترک 
عراق شدند آنها سه سال بعد به بهانه مبارزه با داعش و در راس یک ائتالف خودخوانده 

بین المللی بار دیگر وارد این کشور شدند.
پس از اعالم پایان نظامی گروهک تروریستی داعش در عراق در اوایل آذرماه 96، 
بسیاری از احزاب، شخصیت ها و رسانه های عراقی با اشاره به منتفی شدن بهانه حضور 
نظامیان خارجی تحت پوشش ائتالف بین المللی مبارزه با داعش در کشورشان، بیش 

از پیش خواستار خروج این نظامیان - عمدتا آمریکایی - شده اند.
طی هفته های اخیر مطالبات برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق رو به 
افزایش است و پارلمان قرار است بزودی در این خصوص تصمیم گیری کند همزمان 
اما جریان های بعثی و سعودی می کوشند القا کنند که این امر مطالبه عراقی ها 

نیست.

 پس از مخالفت نمایندگان پارلمان انگلیس با توافقنامه 
پیشنهادی دولت »ترزا می« درباره خروج این کشور از 
اتحادیه اروپا، چشم انداز برگزیت بی توافق قوت گرفته و 
می رود تا به تدریج به پاشنه آشیل دولت »می« تبدیل  

شود.
به گزارش روز شنبه ایرنا، نمایندگان پارلمان انگلیس قرار است 
سه شنبه پیش رو درباره طرح جدید دولت »می« برای خروج از 
اتحادیه اروپا رأی گیری کنند. این طرح درواقع محصول و چکیده 
مذاکرات او با رهبران احزاب مختلف و نخبگان سیاسی خواهد بود 

و تا حد زیادی سرنوشت برگزیت را روشن می کند.
»می« پس از شکست در پارلمان، با رهبران تمام احزاب سیاسی 
به غیراز جرمی کوربین رهبر حزب اصلی اپوزیسیون دولت درباره 
باید  دولت  دارد  اصرار  کوربین  است.  کرده  گفت وگو  برگزیت 
تضمین کند که خروج از اتحادیه اروپا بدون رسیدن به یک توافق، 

انجام نخواهد شد و »می« حاضر به ارائه چنین ضمانتی نیست.
عمده ترین اختالف نظر نمایندگان مجلس با توافقنامه قبلی 
برگزیت مربوط به بخش هایی است که در آن آینده وضع ایرلند 

شمالی را در دوره پسا برگزیت مشخص می کند.
به طورکلی، انگلیس و اتحادیه اروپا معتقدند که کشیده شدن 
مرز سخت میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند، توافق صلح 
بین این دو منطقه را به خطر می اندازد. بااین حال دو طرف هنوز 

نمی دانند چگونه می توانند چنین چیزی را تضمین کنند.
اتحادیه اروپا تأکید دارد، درصورتی که هرگونه توافق تجاری میان 

اروپا و انگلیس در آینده موفق به حفظ مرز به شکل کنونی نشود، 
طرح موسوم به بک استاپ برای جلوگیری از کشیده شدن یک 

مرز فیزیکی به اجرا درآید.
این طرح که در توافقنامه برگزیت مطرح شده، قرار است از 
بازگشت مرز سخت بین دو ایرلند جلوگیری کند، به این ترتیب 
که انگلیس را موظف می کند برای مدتی محدودی در چارچوب 
مقررات گمرکی اتحادیه اروپا عمل کند. اما مشکل اینجاست 
که توقف » بک استاپ« بایستی به توافق اتحادیه اروپا برسد و 
می تواند بهانه ای برای به دام افتادن همیشگی انگلیس در اتحادیه 

اروپا باشد.
یک سخنگوی حزب اتحادگرای دمکراتیک ایرلند شمالی امروز 
)جمعه( در اظهارنظری عنوان کرد که اگر دولت برای طرح بک 
استاپ محدودیتی را اعمال کند، از توافقنامه برگزیت حمایت 
الیحه ای  از  نیز  نخست وزیر  هم حزبی های  از  شماری  می کند. 
حمایت کرده اند که بر اساس آن طرح بک استاپ در دسامبر 
2۰2۱ منقضی شود. به این ترتیب اگر دولت هم با این پیشنهاد 
موافقت کند، توافق اتحادیه اروپا آخرین سدی خواهد بود که 

می تواند انگلیس را از دام برگزیت بی توافق نجات دهد.
صورت  را  زیادی  تالش  هم زمان  برگزیت  مخالفان  هرچند 
می دهد تا مهلت قانونی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را به تأخیر 
بیندازند تا از رهگذر آن انتخابات زودرس پارلمانی و یا همه پرسی 

مجدد برگزیت را برگزار کنند.
درعین حال گزارش هایی منتشرشده که نشان می دهد تعدادی 

از اعضاء کابینه قصد دارند تا در صورت خروج بی توافق انگلیس 
از اتحادیه اروپا، از مقام خود کناره گیری کنند. امبر راد وزیر کار و 
امور بازنشستگی انگلیس در اظهارنظری گفته است که اگر دولت 
ناگزیر به پذیرش برگزیت بی توافق شود، برای حمایت از الیحه 

تمدید مهلت قانونی برگزیت استعفا خواهد داد.
کوربین هم از سوی هم حزبی های خود تحت فشار زیادی قرار 
دارد تا از طرح همه پرسی مجدد برگزیت حمایت کند. وی از پس 
رأی مخالف نمایندگان به توافقنامه پیشنهادی برگزیت، صالحیت 
دولت »می« را بالفاصله به چالش کشید و نخست وزیر با اختالف 

رأی کمی موفق شد جان سالم به دربرد.
پای الیزابت دوم، ملکه انگلیس هم به این ماجرا بازشده و در 
برای  تالش  و  سیاستمداران  خویشتن داری  خواستار  اظهاراتی 

یافتن زمینه مشترک و احترام به نظرات متفاوت شده است.
او که در مراسم یک صدمین سالروز تأسیس موسسه زنان 
شرکت داشت، گفت: درحالی که در جستجوی پاسخ هایی در عصر 
نو هستیم، من به نوبه خود دستورالعمل های آزمون و آزمایش شده 
را بهتر می دانم، مانند خوب گویی از هم و احترام به نقطه نظرات 
اینکه  و  یافتن زمینه ای مشترک  برای  متفاوت، گردهم آمدن 

هیچ گاه تصویر کلی را ازنظر دور نداریم.
روزها یکی از پس دیگری در حالی سپری می شود که ابهام، 
نومیدی و بی اعتمادی بر فضای سیاسی انگلیس سایه افکنده است. 
شماری از شرکت های زنجیره ای و فعال در انگلیس، یا کاروکاسبی 
خود را تعطیل کرده و یا به فکر خروج از این کشور افتاده اند. رئیس 
غول هواپیماسازی ایرباس دیروز در اظهاراتی تند به سیاستمداران 
انگلیس هشدار داد که این شرکت آمادگی دارد تا در صورت تحقق 

برگزیت بی توافق، کارخانه های خود را از این کشور خارج کند.
نخست وزیر انگلیس اینک 9 هفته فرصت دارد تا پیش از پایان 
مهلت خروج این کشور از اتحادیه اروپا به توافقی دست یابد که 
در آن رضایت پارلمان و اتحادیه اروپا دیده شود. او با تاکتیک 
ترساندن نمایندگان از تحقق »برگزیت بی توافق« امیدوار است تا 
رأی موافق آن ها را برای توافقنامه جدید برگزیت کسب کند؛ اما 

اگر این بار موفق نشود، ممکن است اصل برگزیت هم هوا شود.

 برگزیت بی توافق، پاشنه آشیل دولت »می«


