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چهارگوشه

کرهشمالی بدون توجه به آمریکا روی دور آزمایشهای موشکی بازگشته است

گ�روه بینالملل :آمری��کا در  3محور
کرهشمالی ،ونزوئال و ایران  3سیاست
متفاوت را در پیش گرفته؛ در ونزوئال
جن��گ داخلی و حمای��ت از کودتا و
آش��وب را محور عملکرد خ��ود قرار
داده ،در حال��ی که درباره ایران بر هم
زدن معاه��دات بینالمللی و توافقات
چندجانبه طی یک س��ال گذش��ته
بخشی از سیاستهای بولتون بوده و
این در حالی اس��ت که رئیسجمهور
آمریکا طی همین مدت  2بار با رهبر
کرهش��مالی مالقات و ت�لاش کرده
نمایش متفاوتی را برای جهانیان روی
صحنه ببرد .در این بین وجه مشترک
تم��ام ای��ن س��ناریوها عدمپذیرش
واقعیته��ای مدرن جهان و تاکید بر
هژمونی تک قطبی آمریکاس��ت که
موجب ش��ده تمام این س��ناریوها با
شکست روبهرو شود .کرهشمالی نمونه
بس��یار روشن سیاس��تهای ترامپ،
پمپئو و بولتون اس��ت؛ محوری از سیاس��تمداران
که متوس��ط س��نی آنها  65سال اس��ت و به نظر
میرسد برای تصمیمات پویا و جسورانه ،پا به سن
گذاشته باش��ند .در مناسبات کرهشمالی و آمریکا
طی هفتههای گذشته نوسانات متعددی رخ داده
اس��ت به طوری که کرهشمالی با رئیسجمهوری
روس��یه در والدیوستوک مالقات کرد و بر خالف
انتظارها آزمایشهای موش��کی خود را در ساحل
شرقی این کشور از سر گرفت .سفرهای سراسیمه
مقامات کرهجنوبی به کرهشمالی و اظهار نظرهای
ژاپنیه��ا ه��م فض��ا را بهبود نبخش��ید و باالخره
کرهش��مالی دست به یک آزمایش جدید دیگر هم
زد تا تمام رش��تههای پیرمردهای کاخ س��فید را
پنب��ه کند .آمریکاییها در این فضا دس��ت به یک
اقدام غیرمعمول هم زدند و آن توقیف یک کشتی
کرهشمالی بود .بهانهشان هم همان همیشگی است؛
تحریم! تحریمهای��ی که اقتصاد جهانی را گروگان

پوزخند اون به ترامپ

گرفت��ه تا اجازه رش��د را به دیگر کش��ورها ندهد.
آمریکاییها البت��ه چندان هم نمیتوانند این روند
را ادام��ه دهند و یک ده��ه آینده قطعا کانونهای
اقتصادی جهانی تغییر خواهد کرد و قدرت نظامی
فرس��وده آمریکا که مانند فیلمهای اکشن ساخت
هالیوود پر س��ر و صداس��ت به بخشی از موزههای
سینمایی خواهد پیوست .وزارت دادگستری آمریکا
در حالی در بیانیهای از توقیف کش��تی متعلق به
کرهشمالی از سوی مقامهای این کشور خبر داد که
با توجه به باال گرفتن تنشها بین  2کش��ور بر سر
آزمایشهای موشکی کرهشمالی ،این اقدام آمریکا
نیز این تنشها را هر چه بیشتر تشدید خواهد کرد.
در همی��ن حال اما منابع خب��ری اینگونه گزارش
کردند که دادس��تانهای آمریکا اعالم کردهاند این
کش��تی باری کرهش��مالی به دلیل صادرات زغال
سنگ این کش��ور توسط آمریکاییها توقیف شده
است .صادرات زغال سنگ یکی از مهمترین منابع

کاک مسعود برای آخرین بار به عنوان رئیس اقلیم با آمریکاییها دیدار کرد

انتقال قدرت موروثی بارزانیها در کردستان

مس��عود بارزانی روز پنجشنبه
اقلیم
در حال��ی در اربی��ل ب��ا هیأت
بلندپای��ه آمریکایی دیدار کرد که ریاس��تش بر
اقلیم کردس��تان عراق به ط��ور کامل منقضی
ش��ده و از چند روز دیگر رسما جای خود را به
ب��رادرزادهاش نچیروان خواه��د داد .به گزارش
ش��بکه روودآو ،دیوید س��اترفیلد ،دستیار وزیر
خارجه آمری��کا در امور خ��اور نزدیک و هیأت
عالی همراه او در دیدار با رئیس س��ابق منطقه
کردس��تان ع��راق و رئی��س ح��زب دموکرات
کردس��تان درب��اره اوض��اع سیاس��ی ع��راق و
منطق��ه رایزن��ی و گفتوگو کرد .س��اترفیلد و
هیأت بلندپایه همراهش ش��امل «جوی هود»،
معاون سفیر آمریکا در بغداد و «استیو ویکن»،
سرکس��نول در اربیل و ژنرال «پاول الریکما»،
مس��ؤول عملیات نظامی ضدداعش معاون وزیر
خارجه که در حقیقت بازماندگان سفر ناگهانی
هفت��ه پیش مایک پمپئو ،وزی��ر خارجه ترامپ
ب��ه بغداد بودند پیش از س��فر به اربیل پیش از
ظهر پنجشنبه نیز با «سیدعمار حکیم» ،رهبر
جریان ملی حکمت دیدار داشتند .پس از دیدار
مس��عود بارزانی آنها همچنین با پسر او مسرور
که مسؤول شورای امنیت اقلیم کردستان است،
نشستی برگزار کردند که محور اصلی آن جنگ
ب��ا داعش و ض��رورت گفتوگوهای مفید میان
اربیل و بغداد برای حل مشکالت فیمابین بود.
مسرور بارزانی نیز تاکید کرد که مذاکرات اقلیم
با دولت عراق در راستای بهبود روابط ادامه دارد
و پیش��رفتهای خوبی نیز حاصل شده است.
دیدار مس��عود و مس��رور با آمریکاییها فردای
توافق فراکسیونهای اصلی پارلمان اقلیم برای
تقسیم مناصب در دولت ائتالفی آیند ه متعاقب
قانون فعالسازی نهاد ریاست اقلیم کردستان در
پارلمان انجام شد .پست ریاست اقلیم کردستان
پ��س از کنارهگیری مس��عود بارزان��ی بهخاطر
ش��ورشهای پس از رفراندوم شکس��ت خورده
 ۲۰۱۷معلق ش��ده ب��ود .از مجموع  111عضو
پارلمان اقلی��م 89 ،نماینده از احزاب دموکرات

کردس��تان ،اتحادی��ه میهنی ،جنب��ش تغییر،
سوسیالیس��ت -دموکرات و اقلیتهای قومی و
دینی به ای��ن قانون رای مثب��ت دادند اما رای
 12نماین��ده دیگر پارلمان از احزاب اس�لامی
جماعت و اتحاد اس�لامی ب��ه این قانون ،منفی
بود .فراکسیون نسل جدید که دارای  8نماینده
در پارلمان اقلیم کردس��تان است در مخالفت با
اصل سیس��تم حکمرانی اقلیم ،نشست پارلمان
را تحری��م کرده بود .مخالفان و تحریمکنندگان
این نشست آن بود که نچیروان بارزانی تا زمان
نامش��خصی که قانون اساس��ی جدی��د تدوین
شود ،همان اختیارات عموی خود را در منصب
ریاست اقلیم کردستان عراق به ارث خواهد برد.
رئی��س جدید ،عالیترین مق��ام اجرایی اقلیم و
فرمانده کل نیروهای مسلح خواهد بود و عمال
قوانین پارلمان محلی نیز از زیر دست او خواهد
گذاش��ت ،چرا که در صورتی که نشس��تهای
پارلمان به هر دلیلی برگزار نشود ،او میتواند با
مشورت نخستوزیر و رئیس پارلمان دستورات
خ��ود را به عن��وان قانون الزماالج��را کند .در
همین حال امید خوش��ناو ،رئیس فراکس��یون
حزب دموکرات کردس��تان (پارتی) اعالم کرد
اگ��ر نامزده��ای تصدی منصب ریاس��ت اقلیم
مسأله و مشکلی نداش��ت ه باشند ،احتماال طی
 2یا  3روز آیند ه نشس��ت پارلمان برای انتخاب
رئیس جدید برگزار خواهد ش��د .طبیعی است
نچیروان بارزانی که در حال حاضر نخستوزیر
دولت اقلی��م و معاون رئیس ح��زب دموکرات
محسوب میش��ود ،نامزد انحصاری برای تکیه
زدن ب��ه جای عمویش خواهد ب��ود و ظاهرا بر
سر رس��یدن او به منصب ریاست اقلیم با دیگر
احزاب اصلی در پارلمان یعنی میهنیها و گوران
توافق قبلی انجام شده است .همچنین در ادامه
چرخه انتقال ق��درت موروثی در اقلیم ،پس از
انتخاب رئیس جدید اقلیم ،مس��رور بارزانی نیز
جایگزین نچیروان در پست نخستوزیری شده
و برای تش��کیل دولت جدید مامور خواهد شد
که یک ما ه برای این مهم فرصت دارد.

درآمد اقتصاد کرهش��مالی محس��وب میشود که
پیشتر از س��وی آمریکا و سازمان ملل در واکنش
به آزمایشهای هس��تهای و موشکی پیونگیانگ
هدف تحریم قرار گرفت .همچنین گفته شده این
کش��تی برای وارد کردن ماش��ینآالت سنگین به
کرهشمالی نیز مورد استفاده قرار داشته است .طبق
اعالم وزارت دادگس��تری آمریکا ،این نخستینبار
است که واشنگتن اقدام به توقیف یک کشتی باری
کرهش��مالی به اتهام نقض تحریمهای بینالمللی
میکند .مقامهای آمریکا مدعی شدند توقیف این
کشتی در راستای یک برنامه کلی اعمال تحریمها
علی��ه کرهش��مالی و در نهایت افزایش فش��ار بر
کرهشمالی به منظور برچیدن برنام ه هستهایاش
انجام ش��ده اس��ت .این کش��تی باری کرهشمالی
حدود یک س��ال پیش به اتهام نقض تحریمهای
بینالملل��ی در اندون��زی توقیف ش��ده بود .طبق
ادعای مقامهای آمریکا مالک این کشتی (شرکت

دستگیری معاون گوایدو

کشتیرانی سونگی کره) به صادرات و
واردات غیرقانون��ی از جمله در حوزه
زغال سنگ مبادرت و برای پرداخت
هزینههای تعمیر و نگهداری خود از
دالر استفاده کرده است و این اقدامات
تحریمهای ش��ورای امنیت سازمان
ملل و آمریکا علیه کرهشمالی را نقض
میکند .این اتفاقات در حالی اس��ت
که ارتش کرهجنوبی روز پنجش��نبه
از آزمای��ش  2موش��ک کوتاهبرد در
ش��مال غرب پیونگیان��گ ،پایتخت
کره شمالی خبر داد .کرهشمالی این
آزمای��ش را کمتر از یک هفته پس از
آزمایش چند موشک کوتاهبرد دیگر
انجام داده است .رئیس ستاد مشترک
کرهجنوبی بدون بیان جزئیات گفت
ای��ن آزمایش حدود س��اعت ۱۶:۳۰
پنجش��نبه به وق��ت محل��ی انجام
ش��ده و بنا بر گزارشها موشکی که
آزمایش ش��ده ،حدود  ۴۲۰کیلومتر
بر فراز کرهشمالی پرواز کرده است .در واشنگتن،
«پاتریک شاناهان» وزیر دفاع آمریکا با خودداری
از واکنش مس��تقیم به اقدام تازه کرهش��مالی ،بر
ادامه خط مش��ی دیپلماتیک در برابر کرهشمالی
تاکید ک��رد .در س��وی دیگر ماجرا کرهش��مالی
ش��لیک موش��کهای فوق در اطراف پایتخت را
ی��ک آزمایش نظامی خطاب نکرد و میگوید این
یک مانور بوده اس��ت .این مانور ،دومین آزمایش
س�لاحهای کرهش��مالی در کمتر از یک هفته و
در جریان تنشهای این کش��ور با آمریکا پس از
شکست مذاکرات هستهای بود .خبرگزاری رسمی
کرهشمالی نوع سالحی را که در این مانور استفاده
ش��د ذکر نکرد و تنها اعالم ک��رد این مانور برای
ارزیابی قدرت و س��رعت عم��ل یگانهای دفاعی
طراحی ش��ده بود .به گفته این خبرگزاری ،مانور
مذک��ور ق��درت یگانها را برای اج��رای هر گونه
عملیات با توانمندی باال نشان داد.

آیا این پیام نیابتی خونین آمریکا برای مقتدا صدر بود؟

 8شهید و  10زخمی در حمله داعش به شهرک الصدر

گ��روه تروریس��تی داع��ش
بینالنهرین
در جنایت��ی دیگ��ر دس��ت
ب��ه یک انفج��ار انتحاری خونین در ش��هرک
صدر در ش��رق بغ��داد زد .به گزارش ش��بکه
س��ومریهنیوز ،فرماندهی پلیس عراق گزارش
داد شامگاه پنجش��نبه یک تروریست خود را
در نزدیکی ب��ازاری در منطقه جمیله واقع در
ش��هرک «الصدر» منفجر کرد که بر اثر آن 8
نفر ش��هید و  10تن زخمی ش��دند .به گفته
منابع امنیتی ،تروریست مزبور هنگام محاصره
نیروهای امنیت��ی کمربند انفجاری خود را باز
کرد .گروه داعش دیروز مس��ؤولیت این حمله
را پذیرف��ت و ای��ن در حالی اس��ت که پس از
شکس��ت قطع��ی تروریس��تهای تکفیری در
عراق در س��ال  ،2017شهرهای این کشور از
آرامش نسبی برخوردار بوده و شاهد کمترین
می��زان انفجارها و حمالت مرگبار داعش��یها
بویژه در بغداد و شهرهای شیعهنشین مرکز و
جنوب بینالنهرین بودهایم اما همزمان با سفر
هیات بلندپایه آمریکایی به عراق ،فعالیتهای
تروریستی داعش هم شدت گرفته است.
مای��ک پمپئ��و و معاون��ان و دس��تیارانش
هفته پیش در س��فری ناگهان��ی از اروپا راهی
بغداد ش��دند .تنها  48س��اعت پی��ش از این
حمل��ه در حوالی پایتخت بود که رس��انههای
عراق افش��اگری یکی از مقامات حشدالشعبی
درباره هلیب��رن تجهیزات و کمکهای جدید
ارتش تروریس��تی آمریکا برای داعش��یها در
غرب این کش��ور را منتش��ر کردند .همچنین
حمله تروریس��تی به ش��هرک الصدر تنها 11
روز پس از تهدید اش��غالگران آمریکایی عراق
توسط مقتدا صدر اتفاق میافتد و این احتمال
مطرح میش��ود که جنایت شامگاه پنجشنبه
توس��ط داعش پیام��ی به نیابت از واش��نگتن
ب��وده اس��ت .رهبر جری��ان الص��در و رئیس
ائتالف س��ائرون ع��راق ح��دود  2هفته پیش
در بیانیهای از افزای��ش آنچه مداخله خارجی
در ام��ور عراق میخواند ،اب��راز نگرانی و چند

پیشنهاد برای خروج کشورش از این وضعیت
ارائه کرد که بس��تن س��فارت آمری��کا یکی از
آنها ب��ود .او گفت عراق نباید در درگیریهای
سیاسی و عقیدتی بین ایران و اتحاد دوجانبه
آمریکایی -صهیونیستی (ترامپ و نتانیاهو) به
اجبار وارد ش��ود .مقتدا صدر ب��ه عنوان رهبر
بزرگترین جریان سیاس��ی اصالحطلب عراق
گفت��ه بود به دنبال حفظ روابط خوب با ایران
اس��ت بهگونهای که خاک عراق به جایی برای
حمله به ایران تبدیل نش��ود و سیاس��تهای
ته��ران نی��ز منجر به ضرر و زیان به کش��ور و
مردم عراق نش��ود .او تاکید کرده بود« :عراق
از جنگ ص��دام با ای��ران ،ت��داوم جنگهای
داخلی ،حمله به کویت و اش��غال این کش��ور،
سیطره اش��غالگری آمریکا و هیمنه تروریسم
ت��ا امروز آس��یبهای زی��ادی دیده اس��ت و
مردم ،دولت ،نیروهای امنیتی و حشدالشعبی
ای��ن کش��ور باید خ��ود را از ای��ن درگیریها
دور کنند».
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عبدالب�اری عط�وان* :ب��ا
بررسی تجزیه و تحلیلهای
ژنرالهای اسرائیلی و برخی
س��خنگویان گروهه��ای
مقاوم��ت فلس��طین در نوار
غزه میتوان نتیجهگیری کرد وجه اش��تراک
اظه��ارات همه آنه��ا ،صحبت درب��اره وقوع
عملیات نظام��ی حتمی اس��رائیل علیه نوار
غزه در فصل تابس��تان اس��ت .شاید اظهارات
زی��اد نخاله ،دبیرکل جنبش جهاد اس�لامی
فلس��طین ،در مصاحب��ه ب��ا پای��گاه خبری
المیادین که پس از سفر وی به قاهره صورت
گرفت ،بیش از همه بیانگر این مس��اله باشد.
وی گفت« :درگیریهای چند روز گذشته در
نوار غزه ،تمرین و رزمایشی بود که به منظور
آمادگی برای نبردی بزرگ صورت گرفت که
به طور حتم در تابستان شاهد آن خواهیم بود.
بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل که این
روزها به علت شکس��ت اخیر خود در نوار غزه
کمحرف شده است ،در نشست با فرماندهان
منطقه جنوبی ارتش اسرائیل گفت درگیری
هنوز تمام نشده است ،اسرائیل به آمادگیهای
خ��ود برای موج جدیدی از درگیریها در نوار
غزه ادامه میدهد .اکثر مقامات جنبش حماس
با دیده ش��ک و تردید به پایبندی نتانیاهو به
شروط توافق آتشبس اخیر مینگرند ،کاهش
محاصره نوار غزه ،توس��عه منطقه ماهیگیری
دریایی به عمق  ۱۲مایلی ،بازگشایی گذرگاهها
و اج��ازه ورود پولهای قطر به نوار غزه بدون
هیچگونه محدودیتی از مهمترین این شروط
است .این تصور وجود دارد که نتانیاهو با اکراه
با این شروط موافقت کرد تا اوال برای تشکیل
کابینه جدید و همچنین برگزاری جش��نواره
موسیقی یوروویژن در زمان تعیین شده بدون
هیچ محدودیتی زمان داشته باشد ،زیرا هدف
از برگزاری این جشنواره تبلیغ روابط اسرائیل
با جهان است و همچنین در صدد است ثابت
کن��د آرام��ش و امنیت در آن برقرار اس��ت و
م��کان گردش��گری جهانی جذابی به ش��مار
میرود .ترکیب کابینه جدید نتانیاهو که قرار
است طی چند روز آینده اعالم شود ،احتماال
بیانگر ویژگیهای طرحها و برنامههای نتانیاهو
در  2عرص��ه مهم یعنی معامله قرن (که قرار
اس��ت دونال��د ترامپ ،رئیسجمه��ور آمریکا
و داماد وی ،جرد کوش��نر پی��ش از پایان ماه
رمضان آن را اعالم کنند) و چگونگی برخورد
با خطرات نوار غزه خواهد بود .حضور آویگدور
لیبرمن در کابینه جدید به این معناس��ت که
نتانیاهو تسلیم شروط وی شده است که پیش
از انتخاب��ات از پذیرش آن مخالفت میکرد و
همین مخالف��ت باعث اس��تعفای لیبرمن از
وزارت جنگ اس��رائیل شد .ش��روط لیبرمن
اجرای عملیات زمینی گسترده علیه نوار غزه،
از بین بردن گروههای مقاومت و خلع س�لاح
کردن آنهاست ،البته بدین معنا نیست که در
نبود لیبرم��ن در کابینه جدید ،جنگ آتی یا
احتمالی علیه نوار غزه صورت نخواهد گرفت.
بر اس��اس برخی ش��ایعات در اسرائیل ،طرح
عقبنشینی یکجانبه آریل شارون ،نخستوزیر
اسبق اسرائیل ،از نوار غزه در سال  ۲۰۰۵باعث
نشد نوار غزه به سنگاپوری جدید تبدیل شود،
بلکه آن را به هانوی جدیدی (پایتخت ویتنام)
تبدیل کرد و نتایج کامال معکوسی در برداشت
و باعث ش��د نوار غزه به پایگاه قوی مقاومت
تبدیل شود و هر گونه محاصره شدید منطقه
با هدف به زانو درآوردن  2میلیون فلسطینی
س��اکن در آن شکست بخورد ،این شایعات از
وجود طرحی اسرائیلی خبر میدهد؛ طرحی
که قرار اس��ت در چارچ��وب معامله قرن و بر
اساس حمله زمینی بلندمدت به عمق نوار غزه،
تقسیم نوار غزه به  3منطقه و ایجاد پایگاههای
نظامی اس��رائیلی در هر یک از بخشها پس
از س��رکوب همه گروههای مقاومت فلسطین
و خلع سالح آنها و همچنین تزریق میلیاردها
دالر به این منطقه با هدف بهبود وضع ساکنان
منطقه اجرا شود.
ش��اید این ش��ایعات در چارچوب جنگ
روانی باش��د اما حضور تانکهای اس��رائیل
در حال��ت آمادهب��اش نزدی��ک مرزهای نوار
غزه نش��ان میدهد که این شایعات تا حدی
درس��ت است ،خصوصا اینکه کابینه نتانیاهو
تاکنون هیچ یک از ش��روط آتشبس را اجرا
نکرده است .تجربه مواجهه اسرائیلیها با نوار
غزه در زمان اش��غال این منطق��ه یا پس از
اش��غال به هیچ وجه خوب نبود اس��ت ،بلکه
نگرانکنن��ده و در عین حال هزینهبر بوده و
هر گونه حمله جدیدی علیه نوار غزه ،هزینه
مادی و انسانی بیش��تری برای هر حکومتی
خواهد داشت و چه بسا این هزینهها بیشتر از
هزینههای دولت ایهود اولمرت ،نخستوزیر
وقت اس��رائیل ،در زمان حمل��ه به لبنان در
س��ال  ۲۰۰۶با هدف پایان دادن به مقاومت
اس�لامی لبنان به ریاس��ت ح��زباهلل لبنان
باش��د ،زیرا موش��کهای مقاومت دقیقتر و
ویرانگرتر هستند.

وطن امروز
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معاون خ��وان گوای��دو ،رهبر آش��وبگران

حمایت
ونزوئ�لا که از س��وی دولت آمری��کا
میشود توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.
آمریکا واکنشی نسبت به این دستگیری نشان
است گوایدو
نداده اس��ت اما آنطور که مشهود 
از آمریکاییها خواس��ته تا حمله نظامی علیه
ونزوئال ترتی��ب دهند .در همی��ن حال منابع
خبری گزارش دادند خوان گوایدو ،س��رکرده
مخالفان دولت ونزوئال ،اعالم کرد برای خروج از
بحران این کشور آماده پذیرش مداخله نظامی
آمریکاس��ت .او در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی
«ال استامپا» گفت« :اگر آمریکاییها پیشنهاد
مداخله نظامی را مطرح کنند من احتماال آن
را خواهم پذیرفت» .س��رکرده مخالفان دولت
ونزوئال مدعی اس��ت دولت این کشور به دنبال
کودت��ای نظامی نافرج��ام در روز  ۳۰آوریل بر
شدت سرکوبها افزوده است.

حمله به مسلمانان انگلیس
در اولین جمعه رمضان

روزنامه گاردین از وقوع یک مورد تیراندازی
در خارج از مس��جدی در ش��رق لندن هنگام
حضور مسلمانان برای برپایی عبادات ماه رمضان
خبر داد .پلیس اعالم کرد ضارب مسلح وارد این
مسجد شد اما محافظان امنیت در مسجد ،او را
به بیرون هدایت کردند .سپس صدای شلیک
یک گلوله شنیده شد .پلیس اعالم کرد در این
حادثه کس��ی صدمه ندیده و اساسا این حادثه
تروریستی نبوده است.

بازگشت رئیسجمهوری سابق
برزیل به زندان

میشل تامر یک روز بعد از اینکه دادگاه این
کشور حکم به بازگشت او به زندان داد ،خود را
به مقامهای این کشور در سائوپائولو تسلیم کرد.
میشل تامر  ۷۸ساله ،رئیسجمهور سابق برزیل،
همراه با کاروان��ی از خودروهای همراهش روز
پنجشنب ه  2ساعت قبل از ضرباالجل تعیین
شده برای تحویل دادنش ،خود را به مقامهای
مقر پلیس فدرال در شهر سائوپائولو تسلیم کرد.
او دومین رئیسجمهور س��ابق در برزیل است
که در ارتباط با یک پرونده فس��اد مش��هور به
«عملیات کارواش» زندانی میش��ود و تاکنون
دهها مقام سیاسی و تجاری در برزیل در رابطه
با این پرونده زندانی ش��دهاند .رئیسجمهوری
س��ابق برزیل مظنون به رهب��ری کردن «یک
س��ازمان مجرم» در یک پرونده فساد مالی به
ارزش  ۴۶۰میلیون دالر شده است.

ترامپ :جیمز کومی بدترین مدیر
تاریخ افبیآی بود!

دونال��د ترامپ ،رئیسجمه��ور آمریکا در
پیامی توئیتری جیمز کومی ،مدیر سابق دفتر
تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) را بدترین
مدیر این دفتر در ط��ول تاریخ توصیف کرد.
وی در صفح��ه رس��می توئیتر خود نوش��ت:
جیم��ز کومی ننگی ب��رای دفت��ر تحقیقات
فدرال اس��ت و در خاطرهها به عنوان بدترین
مدیر دفتر در تاریخ طوالنی و بینظیرش باقی
خواه��د ماند .او دفتر تحقیقات فدرال را نابود
کرد .اکث��ر جمهوریخواه��ان و دموکراتها
به ل��زوم برکناری وی از ای��ن منصب اعتقاد
داش��تند .دفتر تحقیقات فدرال عظمت خود
را ب��ه فضل مردان و زنان بزرگی که هماکنون
فعالیت میکنند به دست خواهد آورد.

در آن
جیمز کومی در گفتوگو با شبکه تلویزیونی
س��یانان ،دونالد ترامپ را به کارش��کنی در
دادگس��تری مته��م و همچنی��ن از اقدامات
دادستان کل آمریکا و معاون او انتقاد کرد.

