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امیدها به اجرای برگزیت نزد مردم انگلیس بسیار اندک 
بود، اما گفت وگوی تلفنی جنجالی و پرتنش میان بوریس 
جانسون نخســت وزیر انگلیس و آنگال مرکل صدراعظم 

آلمان، همان امید اندک را نیز از میان برد. 
در این گفت وگوی تلفنی آنگال مرکل از اختالف شدید 
و عمیق میان اتحادیه اروپا و انگلیس بر سر برگزیت سخن 
گفت و طرح های پیشنهادی جانسون برای اجرای خروج 

انگلیس از اتحادیه اروپا را غیرقابل قبول توصیف کرد. 
اما بوریس جانســون همچنان اصرار دارد که انگلیس 
در 31 اکتبر طرح خروج را اجرا خواهد کرد. اگر جانسون 
نتواند برگزیت را اجرا کنــد، به احتمال زیاد انگلیس باید 
یک انتخابات سراســری دیگر را برگزار کند و به احتمال 
زیاد جانسون سمت نخست وزیری را از دست خواهد داد. 
دفتر جانسون اعالم کرده گفت وگوی تلفنی 30دقیقه ای 
میان رهبران انگلیس و آلمان بسیار صریح بوده و نظرات دو 
طرف به صراحت در آن بیان شده است. این عبارت درواقع 
توصیفی از یک گفت وگوی جنجالی و مملو از جروبحث 
میان دو سیاســتمدار اســت. در ادامه دفتر نخست وزیر 
انگلیس اعالم کرده انگلیس همچنان به سازش اتحادیه 
اروپا در قبال پیشنهادهای جانســون امیدوار است. طرح 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تاکنون موجب شــده دو 
نخست وزیر در انگلیس از مقام خود استعفا دهند. دیوید 

کامرون، نخست وزیری بود که رفراندوم برگزیت را برگزار 
کرد و بعد از رأی مثبت مردم به آن مجبور به استعفا شد. 
ترزا می  نیز در روند اجرای برگزیت با مشــکل مواجه شد 
و تالش هایش نتیجه نداد و درنهایت مجبور به اســتعفا 
شد. حاال جانسون سکان را به دست گرفته است، اگرچه 
پیشرفتی حاصل نکرده، اما همچنان بر وعده خود بر خروج 
از اتحادیه اروپا در تاریخ 31 اکتبر اصرار دارد. از سوی دیگر 
نمایندگان پارلمان اروپا سه مرتبه علیه خروج از اتحادیه 
اروپا بدون توافق به این اتحادیه رأی داده اند و این مســأله 
کار را برای جانســون دشــوارتر نیز کرده است. ظاهرا در 
گفت وگوی تلفنی اخیر میان مرکل و جانسون، مرکل به 
طرح جدید جانســون برای برداشتن بازرسی گمرکی در 

مرزها اعتراض کرده و آن را غیرقابل قبول دانسته است. 

در گفت و گوی صریح تلفنی مشخص شد

اختالف نظر شدید مرکل و جانسون بر سر برگزیت که
 این

و  
ماجرای کشته شدن یک جوان انگلیسی به دست همسر 
یک دیپلمات آمریکایی در انگلیس همچنان ادامه دارد و 
دیروز به تیتر نخســت روزنامه ایندیپندنت تبدیل شد. 
ظاهرا دفتر نخست وزیر انگلیس خواستار سلب مصونیت 
دیپلماتیک از همسر دیپلمات مذکور شده است. جوان 
انگلیسی وقتی ســوار موتورســیکلت بود در تصادف با 

خودروی همسر این دیپلمات کشته شد.

ماجرای نتایــج بد منچســتر یونایتد همچنان 
ادامــه دارد، اما به نظــر می رســد هیأت مدیره 
این تیم قصد حفظ اولگنار سولشــیار در ســمت 
سرمربی را دارند. روزنامه اســتار اسپورت از قول 
هیأت مدیره منچستر تیتر زده: »نترسید«. ظاهرا 
مدیران منچستر به آینده بهتر با سولشیار امیدوار 

هستند. 

روزنامه بوســتون گلوب در تیتر نخست خود به 
تصمیم ناگهانی ترامپ درباره خارج کردن نیروهای 
آمریکایی از ســوریه پرداخته اســت. این تصمیم 
ترامپ حتی خشــم مدافعــان جمهوریخواهش را 
نیز برانگیخت. نیکی هیلی، نماینده ســابق آمریکا 
 در ســازمان ملل نیز به تصمیم ترامــپ اعتراض 

کرده است. 

ک
وس

 کی

مجتبی پارسا| دونالد ترامپ روز دوشنبه با سیاستی که در قبال 
سوریه اتخاذ کرد، خاورمیانه را به آشــفتگی  انداخت و قول داد که 
نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج کند. تصمیمی که با مخالفت 
و انتقاد شدید  جمهوریخواهان، دموکرات ها و حتی متحدان آمریکا 

مواجه شد. 
ترامپ با دفاع از تصمیم خودش مبنی بر باز کردن راه ترکیه برای 
عملیات نظامی علیه ُکردهای متحد آمریکا در  شــمال سوریه، در 
بیانیه کاخ سفید اعالم کرد: »زمان آن رسیده که بیرون بیاییم« و 

اجازه دهیم که» دیگران شرایط  را رقم بزنند.« 
این اقدام ترامپ اما حتی صدای جمهوریخواهان، ازجمله برخی 
از وفادارترین متحدانش را هم درآورد. کسانی  که با تندترین الفاظ 
به تصمیم سیاست خارجی او انتقاد کردند. ترامپ نیز در واکنش به 

این انتقادها در چرخشی  شدید گفته که ترکیه را مهار خواهد کرد. 
او در پیامی توییتری نوشــت: »همچنان که قبال هم به شدت 
تأکید کرده بودم و حاال هم تکرار می کنم،  اگر ترکیه کاری بکند که 
من با عقل  بزرگ و بی نظیرم متوجه شــوم که پایش را از گلیمش 
درازتر کرده، اقتصاد  ترکیه را نابــود و محو می کنم )کاری که قبال 
هم کرده ام(«.  ترامپ اما چیزی در این مورد نگفت که منظورش از 
دراز کردن پا بیش از گلیم چیســت، اما دستیاران او اصرار  داشتند 
که ترامپ به ترکیه چراغ سبزی برای حمله نظامی نشان نداده است. 

یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا گفته، این که ترامپ تهدید کرده 
که اقتصاد ترکیه را از بین می برد،  بدان معناســت که ترامپ حمله 
ترکیه به ُکردها را تأیید نکرده اســت. جاناتان هافمن، سخنگوی 
پنتاگون در  بیانیه ای گفت: »وزارت دفاع هم به وضوح این موضوع 
را بیان می کند – همان طور کــه رئیس جمهوری بیان کرد- که  ما 

عملیات ترکیه در شمال سوریه را برنمی تابیم. «
با این حال اما جمهوریخواهــان از این موضوع خیلی اطمینان 
نداشتند. حتی پس از پیام توییتری ترامپ، سناتور  میچ مک کانل، 
ســناتور جمهوریخــواه کنتاکی و رهبــر اکثریت ســنا در مورد 
»عقب نشینی گسترده« که »به نفع  روسیه، ایران، بشار اسد و داعش 
تمام خواهد شد«، هشدار داد. مک کانل با قدرت از رئیس جمهوری 
خواست  که »رهبری آمریکا« را در منطقه اعمال کند.   دونالد ترامپ 
مدت زیادی است که در مورد خروج نیروهای آمریکا از جنگ های 
خارجی صحبت می کند.  در این مورد اما، به نظر می رسد که ترامپ 

پس از تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان، درحال پاسخ دادن به 
 خواسته  های رئیس جمهوری ترکیه است. اردوغان که مدت هاست 
تهدید می کند نیروهای نظامی اش را علیه  ُکردهای متحد آمریکا 
به مرزهای ســوریه می فرســتد، به ترامپ گفته است که باالخره 
تصمیمش را برای اقدام  نظامی گرفته اســت.  به گفته دستیاران 
ترامپ، او به اردوغان گفته که از تهاجم ترکیه حمایت نمی کند. اما 
او بالفاصله پس از پایان  تماس تلفنی، برای این که از اردوغان عقب 
نماند، در بیانیه ای در آخر شــب اعالم کرده که او حدود 50 نیروی 
ویژه  آمریکایی را که پیشــتر در مرز مســتقر بودند تا مبادا ترکیه 

نیروهایش را به سوریه بفرستد، بیرون خواهد کشید. 
صبح روز دوشــنبه، بمبــاران انتقادهــای جمهوریخواهان و 
دموکرات ها به او شروع شد. انتقادها بر این اساس بود که  اقدام ترامپ 
باعث می شــود ُکردها که یکی از مهمترین و وفادارترین متحدان 
آمریکا در منطقه هستند، از  دست بروند.  سناتور لیندسی گراهام 
که یکی از طرفداران سرســخت ترامپ است، در فاکس نیوز گفت:   
»من هرکاری که بتوانم برای تحریم ترکیــه خواهم کرد،  اگر آنها 
یک قدم وارد خاک سوریه شــوند. این اتفاق، ارتباط من با ترکیه را 
از بین خواهد برد، اما من گمان  می کنم که اکثر کنگره همین گونه 

فکر می کنند.« 
گراهام همچنین گفته که یک قطعنامه غیرالــزام آور را مطرح 
خواهد کرد و از ترامپ می خواهد که در اقدام خود  که گراهام آن را 

»کوته بینانه و غیرمسئوالنه« خوانده، تجدیدنظر کند. 
لیز شــنی، از اعضای رهبران جمهوریخــواه مجلس نیز خروج 
نیروهای آمریکایی را »یک اشتباه فاجعه بار« خوانده.  سناتور مارکو 
روبیو جمهوری خواه نیز گفته اســت: این یک اشتباه بزرگ است 
که پیامدهای آن بسیار فراتر از  سوریه خواهد رفت.« سناتور میت 
رامنی نیز گفته است: »تصمیم رئیس جمهوری برای کنار گذاشتن 

متحدان ُکرد ما  در مقابل حمله ترکیه، یک خیانت است.« 
نیکی هیلی، سفیر پیشین منصوب ترامپ در سازمان ملل نیز به 
صف منتقدان پیوسته و در توییتی نوشته است: »اگر  ما انتظار داریم 
که متحدان مان همواره ما را حمایت کنند، ما هم باید همواره آنها 
را حمایت کنیم. کردها در  جنــگ موفقیت آمیز ما علیه داعش در 

سوریه، بسیار سودمند بودند.« 
نیویورک تایمز

جنجال بر سر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه

ترامپ  اردوگاه جمهوریخواهان را 
بهم  ریخت

 نوبل فیزیک
 به ستاره شناسان چشمک زد

جایزه نوبل فیزیک امسال، به جیمز پیبلز 
برای کشــفیات نظری در کیهان شناسی 
فیزیکی و میشــل ِمِیر و دیدیه کولوز برای 
کشف یک سیاره فراخورشیدی که به دور 
یک ستاره شــبیه به خورشید می چرخد، 
اهدا شــد. نیمی از جایزه مالی ۱.۱ میلیون 
دالری نوبل فیزیــک ۲۰۱۹ به جیمز پیبلز 
تعلق گرفته و نیمی دیگــر بین ِمِیر و کولوز 
تقسیم خواهد شد. پیبلز در پژوهش خود، 
کیهان را با میلیارد ها کهکشان و خوشه های 
کهکشانی آن مورد بررسی قرار داده است. 
چارچوب نظری او، بنیانی برای درک سابقه 
 کیهان از زمان وقــوع بیگ بنگ تا به امروز

 به شمار می رود.
میشل ِمیر و دیدیه کولوز در پژوهش خود، 
کهکشان محل سکونت ما یعنی راه شیری 
را در جست وجوی جهانی ناشناخته مورد 
بررســی قرار داده اند. آنها در  سال ۱۹۹۵ 
نخستین سیاره فراخورشیدی را بیرون از 
منظومه شمســی پیدا کردند. سیاره ای که 
به دور یک ستاره شبیه خورشید موسوم به 
پگاسی ۵۱ می چرخید. اکتشاف کولوز و مایور 
توانست تحول بزرگی در ستاره شناسی به 
وجود آورد. پس از این کشف بزرگ، بیش از 
چهار هزار سیاره فراخورشیدی در راه شیری 
کشف شده اند و همچنان، سیارات بزرگی در 
اندازه ها، شکل ها و مدار های گوناگون درحال 

ظهور هستند.
»فیلیپ جیمز ادویــن پیپ، فیزیکدان و 
کیهان شــناس نظری آمریکایی- کانادایی 
و استاد بازنشسته دانشــگاه پرینستون 
آمریکاست. پیبلز یکی از کیهان شناسان 
نظری برجسته جهان به شمار می رود و نقش 
مهمی در پروژه هایی مانند هسته زایی، ماده 
تاریک، تابش زمینه کیهانی و تشکیل ساختار 
برعهده داشته است. میشل ِمیر، اخترشناس 
سوییسی و استاد دانشــگاه ژنو است. او 
در  ســال ۲۰۰۷ بازنشسته شد، اما همچنان 
به عنوان پژوهشگر در رصدخانه ژنو فعالیت 
می کند. دیدیه کولوز، یک اخترشــناس 
سوییسی و از پژوهشــگران آزمایشگاه 
کاوندیش در دانشگاه کمبریج است که در 

دانشگاه ژنو نیز تدریس می کند.

چهره

اداره بودجه کنگره 
آمریکا اعالم کرد 

کسری بودجه فدرال 
در  سال۲۰۱۹مبلغ 

۹۸۴ میلیارد دالر 
تخمین زده شده که 
برابر با ۴.۷ درصد از 

تولید ناخالص داخلی و 
باالترین میزان کسری 
بودجه از  سال ۲۰۱۲ 

است. اختالف درآمد و 
هزینه های فدرال آمریکا 

تنها چهار بار از یک 
تریلیون دالر گذشته 
که در دوران پس از 

بحران مالی جهانی بوده 
است. این کسری که 

از  سال ۲۰۱۵ هر  سال 
با افزایش روبه رو بوده، 
۲۰۵ میلیارد دالر بیشتر 
از کسری  سال ۲۰۱۸ 

است و ۲۶ درصد 
افزایش یافته است.

آویگدور لیبرمن، رئیس 
حزب »اسراییل خانه 

ما« در گفت وگویی 
با روزنامه عبری زبان 

معاریو اظهار کرد: 
»متاسفانه بنیامین 

نتانیاهو، معنای فرهنگ و 
دوستی را درک نمی کند. 

هرگز تعجب آور 
نخواهد بود که معلوم 
شود نتانیاهو بازپرسان 

شخصی را مسئول 
تحت نظر قرار دادن 
رفت وآمدهای من و 

خانواده ام کند، این شیوه 
نتانیاهو در برخورد با 

تمامی کسانی است که با 
او اختالف نظر دارند و به 
این ترتیب آن شخص به 
دشمن شخصی او تبدیل 

می شود.«

۹۸۴ میلیارد دالر 
کسری بودجه آمریکا

لیبرمن با نتانیاهو 
متحد نمی شود
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مشاوران کنگره می گویند که اگر مجلس سنا مجبور به برگزاری دادگاه استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا شود، جو بایدن، نامزد دموکرات ها 
و فرزندش نیز ممکن است که مجبور شوند در این جلسه برای ادای شهادت حضور یابند. کارشناسان استیضاح می گویند که نه تنها بایدن ممکن است 
در برهه حساس کمپین انتخاباتی مجبور به چنین شهادتی شود، بلکه بسیاری از رقبای اصلی او و ۶ سناتور رقیب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری نیز 
ممکن است به ناچار در جلسه شهادت شرکت کنند. به همین دلیل، به گفته مشاوران کنگره، اگر مجلس نمایندگان آمریکا تصمیم بگیرد ترامپ را به خاطر 
اتهامات ناشی از تحقیقات بازرس ویژه پرونده روسیه استیضاح کنند، این امر می تواند فرصتی را برای شهادت دادن افرادی همچون پیتر استروزک، مامور 

اخراج شده اف بی آی یا برخی مقامات کلیدی دولت باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا ایجاد کند.

احتمال حضور بایدن ها 
برای ادای شهادت در 
جلسه استیضاح ترامپ

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱6

اتمام صفحه آرایی
۱6 / 3۰

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن را 

تعیین کنید. این مکان می تواند 
زیر یک میز محکم، یا کنار 

دیوار داخلی به دور از پنجره 
باشد.


