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سوریه از کشف موشکهای آمریکایی
در مقر تروریستها خبر داد

سفر بنسلمان به الجزایر
در میان اعتراضات مردمی

بنبست روسیه و ترکیه درباره ادلب

گ�روه بینالملل :ارتش س��وریه پس از آزادسازی
منطقه جنوب این کش��ور در حال پاکسازی این
منطقه اس��ت .یگانهای متخصص ارتش سوریه
در ادامه تأمین امنیت مناطق آزاد ش��ده ،مقادیر
زیادی س�لاحها و مهمات متعلق به تروریستها
را کشف و ضبط کردند .خبرگزاری رسمی سوریه
گزارش داد در میان سالحها و مهمات متعلق به
گروههای تروریستی ،چندین موشک تاو آمریکایی
نیز کش��ف شده است .یک افسر در ارتش سوریه
گفت که در جریان پاکسازی روستاهای آزاد شده
در منطقه جنوب ،در داخل مقرهای تروریستها
همچنین تجهیزات ویژه عناصر تروریستی موسوم
به «کالهسفیدها» کشف شده که نشان میدهد
این گروه یکی از ابزارهای واشنگتن و غرب است
تا تحت پوشش امدادرسانی ،اقدامات تروریستی
انجام دهد .کالهسفیدها یک گروه به ظاهر امدادی
اس��ت که از س��ال  2013در سوریه نقش زیادی
در حمایت از تروریس��تها ایفا کرد .این گروه که
توس��ط انگلیس و آمریکا حمایت مالی میشود،
مدعی کمک به افراد غیرنظامی در سوریه است.
این افسر سوری در ادامه اعالم کرد که در جریان
عملیات تفتیش ،بیش از  100هزار فش��نگ 23
و  14/5میلیمتری و مهمات دیگری کشف شده
که در زیر زمین مخفی شده بود .این مهمات در
زیرزمین به نحوی پنهان شده بود که تحت تأثیر
عوامل جوی غیر قابل استفاده نشود؛ مسألهای که
بیانگر حضور کارشناسان و متخصصان در میان
تروریستهاست .نیروهای ارتش سوریه دوشنبه
گذش��ته مقادیر زی��ادی موش��ک دوشپرتاب و
تجهی��زات جنگی دیگر در غوطه ش��رقی ،درعا،
قنیطره و حمص کش��ف کردند .طبق گزارشها،
آمری��کا همچنی��ن در ت��داوم سیاس��تهای
توسعهطلبانه و تجاوزکارانه خود در سوریه ،پایگاه
نظام��ی خود در روس��تای هیمو در غرب ش��هر
قامشلی سوریه را توسعه داده و تجهیزات جدید
و رادارهای پیشرفتهای را در این پایگاه نصب کرده
است .از سوی دیگر ،عناصر تروریستی در سوریه
در راستای نقض چندباره توافق سوچی در استان
ادلب بار دیگر تالش کردند به مواضع ارتش سوریه
نفوذ کنند .ارتش سوریه نیز در واکنش به عملیات
تروریستهای جبهه النصره ،با توپخانه عناصر این
گروه را در اللطامنه ،الجیسات و شمال محرده واقع
در ریف شمالی حماه و در محورهای السرمانیه و
الصخر واقع در غرب س��هلالغاب هدف قرار داد.
این اقدام ارتش س��وریه واکنشی به نقض توافق
س��وچی بود که از رهگذر ت�لاش آنان برای نفوذ
به مواضع نیروهای س��وری در شمال حماه انجام
شد .روسای جمهوری روسیه و ترکیه در سوچی
روسیه در بیست و ششم شهریورماه گذشته اعالم
کردند یک منطقه حائل و عاری از سالح به عمق
 ۱۵ت��ا  ۲۰کیلومتر در بین خطوط تماس ارتش
سوریه و افراد مسلح در شمال غرب سوریه ایجاد
خواهد شد و بعد از عقبنشینی گروههای مسلح
و ارت��ش س��وریه از این مناطق ،فق��ط نیروهای
روس و ترک در آن مس��تقر خواهند ش��د .با این
حال ،در حاش��یه نشس��ت س��ران گروه  20در
آرژانتی��ن رجب طیباردوغان از والدیمیر پوتین
درخواست کرد نسبت به برگزاری نشستی دیگر
درباره ادلب موافقت کند .موش��کباران شیمیایی
اخیر حلب توس��ط تروریس��تها و حمالت گاه
و بیگاه آن��ان در چند هفته اخی��ر در کنار عدم
تحقق کامل بندهای توافق س��وچی نشان داد 2
نماینده حاضر در اجالس سوچی یعنی روسیه و
ترکیه که به نمایندگی از ایران و دولت سوریه از
یکسو و مسلحین در سوریه از دیگر سو در این
نشست حاضر بودند آنچنان که انتظار میرفت در
تحقق توافقات موفق نبودهاند .پوتین روز شنبه در
کنفرانسی مطبوعاتی در آرژانتین گفت :ما نگران
اوضاع ادلب هستیم ،چرا که ترکیه در حل بحران
موفق نش��ده است .باید به مواضع دولت سوریه و
ایران درباره حلوفصل بحران توجه کرد.

بیتوجهی آنکارا به هشدارهای
واشنگتن درباره اس400

به رغ��م هش��دارهای آمری��کا و پنتاگون
به آن��کارا برای انصراف از خرید س��امانه دفاع
موش��کی اس ۴۰۰روسیه ،وزیر خارجه ترکیه
گفت که کش��ورش بدون تردید این سامانه را
خریداری خواهد کرد .مولود چاووشاوغلو گفت:
«قرارداد اس[ ۴۰۰بین ترکیه و روس��یه] یک
قرارداد انجام ش��ده است .ما از قبل این توافق
را نهای��ی کردهای��م و بدون تردید ،از روس��یه
اس ۴۰۰خواهیم خرید .این چیزی اس��ت که
ما داریم به روسها هم میگوییم» .وی افزود:
«ما نیاز فوری داریم و دلیل خرید اس 400هم
همین است .روسیه بهترین توافق را به ما داد و
حاال این یک توافق تمامشده است و در آینده
خواهیم دید چه کسی بهترین توافق را پیشنهاد
خواهد کرد» .جمعه هفته گذشته وزارت دفاع
آمریکا به ترکیه هش��دار داد اگر قرارداد خرید
سامانههای پدافند موشکی اس ۴۰۰از روسیه
را ادامه دهد ،از برنامه مش��ترک جنگندههای
اف ۳۵کنار گذاشته میشود.
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پس از  2کشته ،صدها مجروح و  480بازداشتی ،رئیسجمهور فرانسه جلیقهزردها را تهدید به سرکوب کرد

چماق مکرونی

گروه بینالملل :مارش صورتی نولیبرالیس��م که از
بهار  2017با به قدرت رسیدن امانوئل مکرون ،نوکر
روتشیلدها و حزب «آن مارش» او در فرانسه به راه
افت��اده بود ،حاال پس از یک س��ال و نیم در خزان
 ،2018به زردی گراییده اس��ت .مکرون ،جوانکی
که با حمایت بانکداران صهیونیست و سوار بر امواج
پروپاگاندای رسانههای اصلی که همگی خریداری
شده بودند ،به عنوان نجاتدهنده جمهوری پنجم
و حاکمیت فرانسه از بحران مشروعیت به کاخ الیزه
پا گذاش��ته بود ،خیلی زودتر از آنچه تصور میشد
ماهیت غیرمستقل خود را لو داد و حاال در روزهایی
که پایتخت فرانسه درگیر بزرگترین شورشهای
یک دهه اخیر خود شده و مقبولیتش بنا بر بعضی
نظرسنجیها به  5درصد تقلیل یافته است ،ژست
یک دیکتاتور را میگیرد« .رئیسجمهور صورتی» 5
درصدی فرانسه بر طبل توخالی میکوبد و جنبش
اعتراضی ریشهداری را تهدید به سرکوب میکند که
از گرسنگان و درماندگانی تشکیل شده که حمایت
دستکم  70درصد جامعه فرانسه را پشت سر خود
دارند .گو اینکه همنش��ینی با ترامپ و بنسلمان،
مکرون را دچار توهم قلدرمآبی کرده است .فرانسه
که ادعای پیشاهنگی و محوریت اتحادیه اروپایی را
داش��ت ،حاال در مقابل جنبشی معیشتی که تنها
 2هفته از عمرش در خیابانهای پاریس میگذرد،
به ورطهای افتاده که کارشناسان سیاسی اتحادیه
طبق ش��واهد موجود این کش��ور را درگیر جنگ
داخلی دانس��ته و ابراز نگرانی میکنند که مبادا به
کانونی برای گسترش اغتشاش به سراسر اتحادیه
اروپایی و حتی جهان غرب بدل شود.
جنبش «جلیق��ه زردها» از ماه م��ه (خرداد)
امسال و با فراخوان مجازی طبقات ضعیف جامعه
فرانس��ه از حومه کالنش��هرها و شهرس��تانهای
کوچ��ک در اعتراض به افزایش بهای س��وخت در
نتیجه اصالحات اقتصادی اشرافی «کنت مکرون»
 لقبی کنایهآمیز به جایگاه اشرافی رئیسجمهورفرانس��ه – آغاز ش��د .آنه��ا  6ماه صب��ر کردند و
زمانی که با بیاعتنایی دولت به افزایش بیس��ابقه
قیمت س��وخت و در نتیجه تورم همراه با کاهش
دستمزدها و مزایا مواجه ش��دند ،از روز  17نوامبر
کارزار اعت��راض خیابانی را در قل��ب پاریس ،نماد
ثروت و تجملگرایی اروپا آغاز کردند .لقب «جلیقه
زردها» از آن رو بر این گروه از معترضان گذاش��ته
ش��د که رانندگان وسایل نقلیه عمومی و صنعتی
جی  20گ�روه بینالملل :نشس��ت سران
گ��روه ج��ی  20شنبهش��ب در
بوئنوسآیرس ،با توجه به تنشها و اختالفنظرهای
عمیق میان برخی اعضا بویژه بر سر توافقات مالی،
رویکرد تجاری ،مناقشات ژئوپلیتیک و موضوعات
آبوهوایی با انتشار بیانیهای کلی و پرابهام به کار
خود پایان داد .کارشناسان بسیاری از هفتهها قبل
بهدلیلمواضعوسیاستهاییکجانبهگرایانهدونالد
ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا نسبت به تاثیرگذاری
این نشست مردد بودند .مواضع ترامپ از جمله آغاز
جنگ تجاری این کشور با چین و ادامه این جنگ
و همچنی��ن خروج از توافق تغیی��رات آبوهوایی

فرانسه ،کانون جنگ داخلی اتحادیه اروپایی

و کش��اورزی که از افزایش بهای سوخت به ستوه
آمده بودند ،هس��ته اصلی آنها را تشکیل میدادند.
صنفی که طبق قانون سال  2008باید حتما برای
حرک��ت در جادهها ،جلیقههای زرد ش��برنگ در
وسایل نقلیه خود میداشتند .به همین دلیل این
جلیقههای محافظتی و شبنما که ارزانترین و در
دسترسترین یونیفرم ممکن برای طبقات فرودست
بود ،تبدیل به لباس فرم و نماد موج اخیر تظاهرات
ضد سرمایهداری شد.
■■حال و هوای انقالب در پاریس

پاریس توریستیترین ش��هر جهان در آستانه
سفرهای کریسمس و تعطیالت سال نوی میالدی
به میدان جنگ تبدیل شده است« .ویوین والت»
خبرنگار نشریه آمریکایی تایم ،به دنبال اوجگیری
درگیریهای معترضان با پلیس و نیروهای امنیتی،
در گزارش روز جمعه خود وضعیت پاریس و در کل
فرانسه را چنین توصیف کرد« :اینجا اتمسفر جنگ
داخلی دارد» .طرفه اینکه تایم همان نشریهای است
که در بهار س��ال  ،2017پرتره مکرون را روی جلد
معروف خود برده و او را به عنوان «رهبر جدید اروپا»
معرفی کرده بود .تازه خبرنگار تایم نمیدانست موج
بزرگتری از درگیریهای شهری هنوز در راه است.
به گفته وزارت کش��ور فرانسه از نخستین ساعات
بامداد ش��نبه بی��ش از  80هزار نف��ر در تظاهرات
ضددولتی سراسر کشور شرکت کردند و عروس اروپا
غرق دود و آتش و فریادهای خشمگینانه و صدای
انفجار و تیراندازی شد .حتی شبکه یورونیوز ،ارگان
اتحادیه اروپایی که تحت نظارت دولت فرانسه اداره
میشود ،تظاهرات روزهای اخیر را از کنترل خارج
ش��ده خوانده و گزارش میدهد بوی «انقالب» از
آن به مشام میرسد .س��نگربندیهای معترضان
در خیابان شانزهلیزه که آسمانش از آتشافروزی و
دودزایی معترضان برای مقابله با گازهای اشکآور
پلیس تیره و تار شده ،صحنههای نبردهای خیابانی
انقالب فرانس��ه در اواخر ق��رن هفدهم میالدی را
پیش چشم تداعی میکند.
در «ش��نبه س��یاه» از اپرای پاریس تا خیابان
«ف��وش» و از آنجا ت��ا کوچه «ریویول��ی» و بلوار
«اوس��مان» و همچنی��ن بنای مع��روف «ارک دو
تریومف» یا طاق نصرت صحنههای برابر چشم یک
انقالب یا جنگ داخلی را تداعی میکرد .ساختمان
نماد ملی بزرگ و مشهور فرانسه در میدان «اتووال»
بهخاطر حجم گسترده آتش و دود ناشی از آن حتی

■■فرار توریستها از عروس اروپا

کریستوف کاستانر ،وزیر کشور فرانسه پنجشنبه
گذشته مدعی شده بود تنها با کارت شناسایی و عبور
از گیتهای بازرسی میتوان وارد خیابان شانزهلیزه
شد اما سیل معترضان کل تمهیدات امنیتی را بر هم
زد .چندین دس��تگاه خودرو از جمله یک ون پلیس
در اطراف این خیابان در قلب پاریس آتشزده ش��د
و پس از آنکه یکی از معترضان ،س�لاح جنگی یک
افس��ر پلیس را ربود ،نیروهای امنیتی بهانهای برای
به تعطیلی کشاندن تمام ش��هر پیدا کردند .تقریبا
تمام ایستگاههای متروی بخشهای مرکزی پایتخت
فرانسه تعطیل ش��ده و فروشگاههای زنجیرهای نیز
هنوز از ترس غارت ش��دن توسط جماعت گرسنه و
خشمگین ،درهای خود را به روی مراجعان بستهاند.
در چنین ش��رایطی حت��ی تارنماه��ای بینالمللی
راهنمای توریس��م به ج��ای وص��ف جذابیتهای
پاریس ،دست به انتش��ار خبرهایی درباره وضعیت
حاد این ش��هر برای هش��دار دادن به توریس��تها
زدهاند .از جمله تارنمای «ای توربو نیوز» به گزارش
کامل اغتشاش��ات پرداخته و گردشگران را به فرار از
فرانس��ه و عدم برنامهریزی برای سفر به این کشور
در تعطیالت کریسمس تشویق کرده است« .مارسل
بنهزه» رئیس س��ندیکای هتلداران و رستورانداران
فرانسه با فاجعهبارخواندن وضعیت پدید آمده ،گفت:
« ۵۰درصد توریس��تها سفر خود را لغو کردهاند یا
قبل از پایان زمان سفرشان به لندن ،آلمان یا اسپانیا
رفتهاند».
■■مکرون بنزین روی آتش ریخت

بنا به گزارش وزارت کشور فرانسه ،طی سومین
دور ش��ورش «جلیقه زردها» ،پلیس تا ظهر دیروز
 412معترض را دستگیر کرده 2 ،نفر کشته و صدها
نفر ش��امل نزدیک به  23نیروی پلیس در جریان
درگیریهای ش��نبه زخمی ش��دهاند که مجموع
مجروحان پلیس را به  60نفر میرساند .با فراخوان
این وزارتخانه و با باالگرفتن احتمال برقراری مجدد

یکجانبهگرایی آمریکا در نشست جی 20
پاریس و بیاهمی��ت خواندن آن از جمله مواردی
است که چندجانبهگرایی را در جهان معاصر تهدید
کرده است .در بیانیه پایانی نشست گروه جی ،20
بر وجود مش��کالت و معضالت تجاری میان اعضا
تاکید شده اس��ت .این در
واقع ی��ک از معدود نکاتی
اس��ت که همه کشورهای
ش��رکتکننده در اجالس
بر س��ر آن تفاه��م دارند.

اردوغان :حرف بنسلمان درباره خاشقجی را قبول ندارم
موض��وع پرون��ده قتل جمال خاش��قجی،
روزنامهنگار منتقد عربستان در کنسولگری این
کشور در استانبول ،بر حضور محمد بنسلمان
در همایش رهبران گروه  20سایه افکنده .این
موضوع به اعتبار عربستان و ولیعهد این کشور
در غرب نیز آس��یب رسانده است .بسیاری این
شاهزاده جوان را آمر اصلی قتل این روزنامهنگار
میدانن��د .رئیسجمه��ور ترکی��ه ،ش��نبه در
پایان نشس��ت گروه  20در آرژانتین در جمع
خبرنگاران گفت سعودیها با تحقیقات درباره
پرونده ترور خاشقجی همکاری کافی نداشتهاند.
رجب طیب اردوغان اظهار داش��ت :ترکیه
قصد ندارد به خاندان سلطنتی در عربستان ضرر
برس��اند ،در واقع شناسایی عامالن قتل جمال
خاش��قجی به نفع خود عربس��تان هم هست.
وی افزود :محمد بن س��لمان ،ولیعهد سعودی

در ساعات روز قابل مشاهده نبود.
معترضان در مقابل ماشینهای آبپاش پلیس
از س�لاحی جدید به نام توپهای بیلیارد استفاده
میکنند و شیشههای بسیاری از مغازهها و بناهای
مرکز ش��هر را شکستهاند .طاق نصرت نیز با توجه
به حجم ش��عارها و نمادهای اعتراضی که همراه با
الیههای دوده بر آن نقش شده به طاق انقالب تغییر
شکل پیدا کرده است.

دادستان کل عربس��تان را برای تحقیق درباره
قتل خاش��قجی به ترکیه فرس��تاد اما او هیچ
اطالعاتی به آنکارا ارائه نکرد .وی خاطرنش��ان
کرد ،کش��ورش ادله و شواهدی دارد که نشان
میدهد خاشقجی در عرض هفت و نیم دقیقه
کش��ته ش��ده و این ادله را به هر کشوری که
درخواس��ت کرده از جمل��ه آمریکا ،انگلیس و
عربستان داده اس��ت .اردوغان افزود :این گفته
بنسلمان را که نمیتوان به ادعایی ثابت نشده
کس��ی را در قتل خاش��قجی متهم کرد قبول
ندارم .او بعد از دیدار با رئیسجمهوری آمریکا
تاکید کرد موضعگیری بنسلمان را درباره این
جنایت قبول ن��دارد .رئیسجمهوری ترکیه از
عربس��تان خواست مظنونان قتل خاشقجی را
تحویل دهد و همچنین نسبت به محاکمه آنها
در عربستان ابراز نارضایتی کرد.

بزرگترین قدرتهای اقتصادی جهان بهرغم اتفاق
نظر درباره وجود مش��کالت تجاری ،به سرمنشا و
یکی از علته��ای مهم آن یعنی پراتکشنیس��م
اش��ارهای نکردن��د 20 .اقتص��اد ب��زرگ دنیا در
واق��ع از محک��وم ک��ردن
سیاستهای حمایتی و رویکرد
یکجانبهگرایانه بزرگترین
اقتص��اد دنیا طف��ره رفته
و آن را نادی��ده گرفتن��د.

وضعیت اضطراری در فرانسه ،شمار نیروهای امنیتی
مستقر در پایتخت به  10هزار نفر بالغ میشود به
ط��وری که اغلب خبرگزاریهای بینالمللی دیروز
گ��زارش دادن��د با بازگش��ت مک��رون ،در پاریس
حکومت نظامی برقرار شده است.
در چنین وضعیت امنیتی بغرنجی ،مکرون که
از نظر اغلب فرانسویان بیشتر برای کاسبی شخصی
و بازی کردن نقش دالل محبت برای آشتی دادن
رهبران غربی با ولیعهد جنایتکار س��عودی درگیر
در رس��وایی قتل خاشقجی ،به اجالس جی  20در
بوئنوسآیرس آرژانتین رفته بود ،ش��نب ه شب و در
نشست پایانی این اجالس مجبور شد به جز مسائل
بینالمللی ،درباره بحران اجتماعی و اقتصادی کشور
خودش هم با خبرنگاران صحبت کند.
اما رئیسجمهور صورتی فرانسه در این آزمون
مهم سیاستمداری مردود شد و به جای آرام کردن
فض��ا ،به التهابات دام��ن زد به طوری که تحلیلگر
شبکه «آرتی» تهدید معترضان توسط مکرون را به
بنزین ریختن روی آتش پاریس تعبیر کرد.
او که پیش از س��فر به آرژانتین نیز تاکید کرده
بود دولتش از مواضع خود در قبال سیاس��تهای
اقتص��ادی س��رمایهداری کوتاه نمیآی��د ،با انتقاد
از آنچ��ه در خیابانهای پاریس و دیگر ش��هرهای
فرانس��ه در حال وقوع است ،گفت« :آنچه امروز در
پاریس روی داد هیچ ارتباطی با بیان مسالمتآمیز
یک خشم مشروع ندارد .عامالن این خشونتها نه
خواهان تغییر هستند و نه بهبود اوضاع؛ آنها تنها به
دنبال آشوب و برهم زدن نظم هستند».
بالفاصله وزیر کش��ور فرانس��ه نیز معترضان را
خربکار خواند و نه فعال سیاسی و ابراز نگرانی کرد
که تظاهرات گسترده برای نخستین بار هر دو طیف
چپ و راست افراطی  -آنارشیستها و ملیگرایان
تندرو  -را متحد کرده است« .دنیس یاکوب» مقام
ارشد پلیس فرانسه نیز از پیوستن گروههای کوچک
هرج و مرجطلب به صفوف تظاهراتکنندگان برای
حمله به نیروهای امنیتی هشدار داده است .اگرچه
این اظهار نظره��ا تالشهایی حکومت برای بدنام
کردن معترضان واقعی ،یعنی طبقات فرودس��ت و
انگیزههای آنان و زمینهچینی برای برقراری وضعیت
فوقالعاده و حتی حکومت نظامی در فرانسه است
ام��ا در عین حال پرده از آش��فتگی و هرج و مرج
سیاسی خارج از کنترل برمیدارد.
ادامه در صفحه 5

تمام کش��ورهای ش��رکتکننده در این نشست،
به اس��تثنای آمریکا در بیانیه پایانی بر تعهد خود
نسبت به مفاد توافقنامه آبوهوایی پاریس تاکید
کردن��د .امضاکنندگان این بیانی��ه تاکید کردهاند
توافقنامه پاریس غیر قابل بازگش��ت و تجدیدنظر
است .این درحالی است که در بخشی از بیانیه که
به تغییرات آبوهوایی اختصاص دارد آمریکا ضمن
اعالم مخالفت با س��ند پاریس ،تاکید کرده است
استفاده از همه فناوریها و منابع موجود انرژی را
با لحاظ همه مسائل زیستمحیطی مدنظر دارد و
موافق «رشد اقتصادی ،دسترسی به منابع انرژی و
امنیت است».

نقطه کور آتشبس جنگ تجاری آمریکا و چین
رؤس��ای جمه��ور آمریکا و چین س��رانجام پس از
چندین ماه تنش بر سر تعرفههای تجاری ،با یکدیگر
توافق کردند .کاخ سفید شنبه اعالم کرد واشنگتن
و پکن توافق کردند جنگ تعرفههای مالیاتی را به
مدت  ۹۰روز متوقف کنند تا مذاکرات تجاری بین
چی��ن و آمریکا ادامه یابد .ای��ن توافق پس از دیدار
دونالد ترامپ و شیجینپینگ در حاشیه نشست
س��ران گروه  ۲۰در آرژانتین بهدست آمد .به گفته
کاخ س��فید ،ترامپ توافق کرد تا از ماه ژانویه سال
 ۲۰۱۹افزایش  ۲۵درصدی تعرفهها بر  ۲۰۰میلیارد
دالر کاالی وارداتی از چین را اعمال نکند .در مقابل
رئیسجمه��ور چین نیز با توق��ف وضع تعرفههای
جدید ،همچنین ب��ا واردات مقدار نامش��خص اما
قابلتوجهیازتولیداتآمریکاییدرزمینهکشاورزی،
انرژی ،صنعت و دیگر شاخهها موافقت کرده است.
به گفته کاخ سفید ،چنانچه گفتوگوها میان چین

و آمریکا در مهلت  ۹۰روزه به نتیجه نرس��د ،هر دو
ط��رف توافق کردهاند افزایش  10درصدی تعرفهها
به  ۲۵درصد برس��د .این همان نقطه کوری اس��ت
که باعث میش��ود سرمایهگذاران همچنان به آرزو
ک��ردن برای برق��راری صلحی پایدار میان ش��ی و
ترامپ ادامه دهند .ترامپ در ماه س��پتامبر بر ۲۰۰
میلیارد دالر کاالی وارداتی از چین  ۱۰درصد تعرفه
وضع کرد .او همچنین پکن را تهدید کرد تعرفهها
را گس��ترش داده و  ۲۶۷میلیارد دالر کاالی دیگر
وارداتی از چین را نیز مشمول تعرفهخواهد کرد .در
مقابل چین نیز با وضع تعرفه بر کاالهای وارداتی از
آمریکا به این تصمیم ترامپ واکنش نشان داد .وضع
تعرفهها و تنشهای اقتصادی میان  2کشور سبب
شده صندوق بینالمللی پول هشدار دهد ادامه این
روند پیامدهایی خواهد داشت که «همه از آن رنج
خواهند برد».

در می��ان اعتراضه��ای مدن��ی در الجزایر
علیه س��فر ولیعهد س��عودی به این کش��ور،
محمد بنسلمان عصر دیروز وارد الجزیره شد.
گزارشها حاکیاست گروهی از اصحاب رسانه
و فرهنگیان در الجزایر در بیانیهای نس��بت به
سفر ولیعهد عربس��تان به این کشور اعتراض
کردند .در این نامه که  ۱۷تن از اصحاب رسانه
و فرهنگیان آن را امضا کردهاند ،آمده است در
حالی که جهانیان یقین دارند محمد بنسلمان،
آمر قتل جمال خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد و
مس��ؤول جنایات بشری در یمن است ،الجزایر
برای استقبال از بنسلمان آماده میشود .رئیس
جمعیت علمای مسلمین الجزایر که اوایل دهه
 ۱۹۳۰تاسیس شد نیز این بیانیه را امضا کرده
است .نامزدهای سابق ریاست جمهوری الجزایر
هم به س��فر بنس��لمان به این کشور اعتراض
کردند و دبیرکل حزب کارگر نیز مخالفت خود
را با س��فر بنسلمان اعالم و آن را تحریکآمیز
توصیف کرد .این در حالی است که در بحبوحه
مخالفتهای مردمی ،ریاست جمهوری الجزایر
در بیانیهای اعالم کرد سفر محمد بنسلمان به
این کشور 2 ،روزه است.

شهادت  345فلسطینی
در سایه توطئه ترامپی

مرکز مطالعات «قدس» با اشاره به تشدید
جنایتهای رژیم صهیونیستی ضد شهروندان
فلس��طینی افزود ،از زمان اعالم قدس اشغالی
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیس��تی توسط
دونالد ترامپ ،صهیونیستها  ۳۴۵نفر ازجمله
 ۷۱ک��ودک فلس��طینی را در مناطق مختلف
فلسطین ش��هید کردند .ششم دسامبر 2017
رئیسجمه��ور آمری��کا ،ق��دس را ب��ه عنوان
پایتخت رژیم اسرائیل به رسمیت شناخت و 14
مه گذشته هم س��فارت آمریکا را از تلآویو به
قدس منتقل کرد .به رغم اقدام ترامپ اما قدس
در س��طح جهانی به عنوان پایتخت اس��رائیل
پذیرفته نشده است.

انصاراهلل:
یمن عرصه تسویهحسابها نیست

وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن روز شنبه
اعالم کرد که کش��ورش عرصه درگیری برای
تسویهحس��ابهای دیگران نیست و اظهارات
برخی مقام��ات ارش��د و مس��ؤول آمریکایی
غیرمسؤوالنه است .هشام شرف گفت :اظهارات
برخی مسؤوالن ارشد آمریکایی از جمله متیو
تویلر ،سفیر آمریکا در یمن در جریان سفرش به
استان حضرموت در راستای عرف دیپلماتیک
نیس��ت .س��فیر آمریکا با گفتن این جمله که
«اوض��اع امروز یمن به خاطر حمایت نامحدود
ای��ران اس��ت» ،واقعیت را نادی��ده گرفت .وی
گفت :سفیر آمریکا فراموش کرده که حمالت
ائتالف عربستان به کشته و زخمی و قطع عضو
ش��دن دهها هزار تن از ساکنان یمن و نابودی
زیرساختهای کشور منجر شده است .عالوه بر
این ،محاصره زمینی ،دریایی و هوایی نیز موجب
وخامت اوضاع اقتص��ادی و پایین آمدن ارزش
ریال یمن شده است .این مسائل موجب شده
ما در یمن شاهد بدترین فاجعه انسانی در طول
تاریخ جهان باشیم .ما از آمریکا میخواهیم یمن
را به میدان تسویه حساب با ایران تبدیل نکند.

نتانیاهو به فساد مالی متهم شد

پلیس اس��رائیل تصری��ح کرد بر اس��اس
تحقیقات انجام شده ،شواهد کافی را برای متهم
کردن بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر این رژیم
و همسرش به رش��وهخواری و کالهبرداری به
دست آورده است .پلیس رژیم صهیونیستی 4
پرونده درباره فساد دولتی و مالی ضد نتانیاهو
تش��کیل داده و طی یک س��ال اخیر از منابع
مختلفی ش��امل دس��تیاران و وزیران پیشین
کابینه بازجویی کرده است .در حالی که کابینه
نتانیاهو بعد از استعفای آویگدور لیبرمن ،وزیر
جنگ در آس��تانه فروپاش��ی قرار گرفته است
اعالم جرم علیه وی به اتهام فساد ممکن است
حیات کابینه وی را بیش از پیش دچار مخاطره
کند.

مرگ بلندپایهترین مقام نیروی
دریایی آمریکا در خاورمیانه

وزارت دف��اع آمری��کا گفته اس��ت جس��د
دریاس��االر اس��کات اس��ترنی ،فرمانده ناوگان
پنجم نیروی دریایی آمریکا ،در محل اقامتش
در بحرین پیدا ش��ده اس��ت .فرمانده عملیات
نیروی دریایی آمری��کا در بیانیهای تأکید کرد
که تاکنون هیچ ش��واهدی دال ب��ر اینکه این
مرگ یک قتل یا یک توطئه بوده است ،وجود
ندارد .دریاساالر استرنی ماه مه به عنوان فرمانده
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا منصوب شده
بود و فرماندهی بیش از  ۲۰هزار نیرو را به عهده
داش��ت .او سابقه  ۳۶س��ال خدمت در نیروی
دریایی آمریکا را داشته است.

