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ساقطشدنپهپاداسرائیلی
در جنوب ضاحیه

■ اسپوتنیـــــک :جنبــــش

دوخط انصــاراهلل یمــن بــا رونمایی
خبـــر
از دو ســامانه پدافنــد هوایــی
خــود بــا نامهــای فاطــر  ۱و ثاقــب  ۱اعالم
کرد این سامانهها معادالت جدیدی را به
جنگ تحمیل میکند.
■ میل آن ســاندی :نخســتوزیر انگلیس
قصد دارد بــه رهبران اتحادیه اروپا بگوید
به جــای  ۳۹میلیــارد پوند هزینــه خروج،
تنها  ۹میلیارد پوند میپردازد.
■ رویتــرز :پلیــس هنگکنــگ خبــر داد

در جریــان درگیریهــای شــبانه کــه بــا
شــلیک گاز اشــکآور برای متفــرق کردن
معترضــان ضــد دولتــی همــراه شــد29 ،
معترض بازداشت شدند.

تالش میزبان برای به انزوا کشاندن میهمان ویژه
ندا آکیش
خبرنگار

دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا میگوید،
همه چیز دارد در اجالس ســاالنه گروه  7در شهر
ســاحلی بئاریتز فرانســه خوب پیش مــیرود اما
شواهدی از اختالفات پشت پرده در میان رهبران
حاضــر در ایــن اجــاس وجــود دارد .مقامــات
امریکایی گله میکنند که این گردهمایی ســاالنه
طــوری ســازماندهی شــده کــه ترامپ را بــه انزوا
بکشاند.
ترامپ روز شنبه میهمان ویژه امانوئل مکرون،
رئیــس جمهــوری فرانســه و میزبــان اجــاس
گــروه  7بــود و با او ناهار خــورد و تأکید کرد که این
ناهار بهترین مالقاتش با مکرون بوده اســت .اما
مقامــات امریکایــی بــه انــدازه ترامپ خوشــبین
نبودنــد و حتــی گلــه کردنــد کــه ایــن ضیافــت،
نخســتین تالش مکــرون برای بــه انزوا کشــاندن
ترامــپ در اجالس گــروه  7بود .مکــرون به جای
اینکه در این ضیافت فضا را برای اظهارنظرهای
جنجالی ترامپ باز کند و بگذارد او با مطرح کردن
جنگ تعرفهای جدید و مســائل اقتصادی توجه
جهانــی را به خود جلب کند ،دســتور کار اجالس
گروه  7را بر مسائلی نظیر آتشسوزی جنگلهای
آمازون ،مســائل آب و هوایی ،توانمندسازی زنان
و ...که عموماً مورد اختالف ترامپ با دیگر رهبران
حاضر است ،گذاشت و کوشید با این کار ترامپ را
در انزوا قرار دهد.
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منابــع خبــری گــزارش دادند:
یــک پهپاد اســرائیلی دیروز در
خبـــر
جنــوب بیــروت ســقوط کــرد و
یک پهپاد دیگــر که انتحاری بود در نزدیکی
ســاختمان مرکــز اطالع رســانی حــزب اهلل
لبنان منفجر شــد .وزارت خارجــه لبنان نیز
اعالم کرده اســت شکایت این نقض حریم
هوایــی را بــه شــورای امنیــت خواهــد بــرد.
پــس از ســرنگونی دو پهپــاد یاد شــده ،رژیم
صهیونیســتی آســمان جــوالن اشــغالی را
منطقه پرواز ممنوع اعالم کرد.
بهگــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگــزاری
رویتــرز یــک مقام حــزباهلل لبنان بــا اعالم
اینکه یک پهپاد اســرائیلی در حومه جنوبی
بیــروت و دیگــری در نزدیکــی ســطح زمین
منفجــر و ســاقط شــده اســت ،تأکیــد کــرد:
حــزباهلل نقشــی در ســاقط کــردن ایــن
پهپادها نداشــته اســت .در پی ایــن رخداد،
ســعد حریری ،نخستوزیر لبنان حضور دو
فروند پهپاد جاسوســی رژیم صهیونیســتی
در بیــروت را نقــض آشــکار حاکمیــت ایــن
کشور خواند و گفت که با میشل عون ،رئیس
جمهــوری و نبیه بری ،رئیس پارلمان لبنان
برای تعیین گامهای بعدی مشورت خواهد
کــرد .جبران باســیل ،وزیر خارجــه لبنان نیز
تصریــح کــرد بیــروت در همیــن ارتبــاط به
شورای امنیت شکایت برده است.

نشست گروه هفت در میان اختالفات سران اروپا با امریکا آغاز شد

ترامــپ هم کــه به فضــای حاکم بــر اجالس
گروه  7پی برده بود ،برای اینکه در این گردهمایی
ساالنه تنها نماند ،کوشید مواضع اقتصادی خود
را تا حدودی مالیمتر کند و طوری وانمود کند که
مشتاق به ادامه دادن جنگ تعرفهای نیست .او
دربــاره اظهارنظرش مبنی بر اینکه شــرکتهای
امریکایی باید از چین خارج شــوند ،اگرچه گفت
که ابزار قانونی برای مجبور کردن این شــرکتها
بــه خــروج از چیــن را دارد امــا مالیمتر صحبت
کــرد و افزود :در حال حاضر قصدی برای این کار
نــدارم .در واقــع مــا االن با چینیهــا داریم خوب
پیش میرویم .ما داریم مذاکره میکنیم.
رئیــس جمهــوری امریــکا صبح روز یکشــنبه
هــم با بوریــس جانســون ،نخســتوزیر انگلیس
صبحانه خورد و با حمایت همه جانبه از او نشان
داد که در اجالس گروه  7برای فرار از انزوا دنبال

آغاز عملیات مشترک ترکیه و امریکا در شمال سوریه

گروه جهان /امریکا و ترکیه که در اوج اختالفات بر
سر خرید تســلیحاتی آنکارا از مسکو ،توانستهاند
به توافقی نســبی درمــورد ایجاد منطقــه امن در
شــمال سوریه برســند ،دیروز چند ساعت پس از
ورود کاروان نیروهــای ائتــاف امریکایی به شــهر
قامشــلی ،اولیــن پــرواز مشــترک را بــر فــراز این
اراضی انجام دادند.
به گــزارش روزنامــه ترکیــهای «حریت دیلی
نیوز»« ،شــان روبرتســون» ،سخنگوی پنتاگون در
گفتوگویــی بــا خبرگــزاری «آناتولی» خبــر داد:

مرکــز عملیات مشــترک امریکا و ترکیــه کار خود
را بــا پــرواز بالگردی جنگی کــه در آن دو فرمانده
نظامی از هر دو کشــور حضور داشــتند ،آغاز کرد.
«شان روبرتسون» همچنین در بیانیهای ایمیلی،
تأکید کرد این پرواز در راســتای توافقهایی که در
یــک هفته گذشــته بیــن ترکیه و امریکا بهدســت
آمــد و درجهــت برطــرف کــردن نگرانیهــای
آنــکارا انجــام شدهاســت .ایــن بیانیــه همچنین
مدعی شدهاســت ،امریکا خــود را ملزم بهحفظ
امنیت در شــمال شرقی سوریه برای جلوگیری از

یک شــریک بــرای خود میگــردد تا به وســیله او
از شــدت تنشهــا با دیگــر رهبران حاضر بر ســر
تجــارت و سیاســت خارجی اش بکاهــد .بهگفته
مقامــات دولتی امریکا ،ترامپ بــا نزدیک کردن
خود به جانســون امیدوار اســت که بتواند با اراده
چپگرایانــه حاکــم بر اجــاس گروه  7که نشــأت
گرفتــه از دیدگاههــای رهبران اروپایــی حاضر در
این اجالس است ،مقابله کند.
امــا حتی دوســتی با جانســون هــم نمیتواند
کمکــی به ترامپ بکند زیــرا او در اروپا از جمله در
انگلیس بشدت بدنام است و لزوماً مشابهتهای
ظاهری او با جانســون به این معنا نیســت که این
دو مشــابهتهای عمیق سیاسی دارند .البته بجز
در بحــث برگزیت .گــواه این ادعا ســخنان ترامپ
اســت که ادعا کرد ،در جریان صبحانه با جانسون
از او هیچ شکایتی درباره تعرفهها نشنیده است .او

بازگشت داعش میداند.و در این راستا نخستین
پــرواز مشــترک بالگــردی بیــن دو متحــد ناتو به
نیروهای ائتالف و شــرکای امریکا اجازه میدهد،
بر شکست پایدار داعش متمرکز شوند .در همین
حــال خلوصــی آکار ،وزیر دفاع ترکیــه نیز خبرها
درمورد پرواز این بالگرد را تأیید کرد .این در حالی
اســت که پیشتر ســوریه مخالفت خود را با ایجاد
منطقه امن در شــمال این کشور اعالم کرده بود.
کاروان نظامی ائتالف بینالمللی متشکل از 200
کامیون روز شــنبه تجهیزات نظامی و لجستیکی

گفت :من چیزی از او نشنیدم .فکر میکنم آنها به
جنگتجاریاحتراممیگذارند.اینجنگبایدرخ
میداد .جانسون که روز یکشنبه در حاشیه اجالس
گــروه  7بــا دونالد توســک ،رئیس شــورای اروپا بر
ســر برگزیت تنش لفظی پیدا کرد و هر دو یکدیگر
را «آقــای بدون توافق» نامیدند ،حاضر نشــد این
ادعای ترامپ را حتی بهصورت مصلحتی هم که
شده نادیده بگیرد و بالفاصله واکنش نشان داد و
گفــت :ما طرفدار صلح تجاری هســتیم نه جنگ
تجاری .ما تعرفهها را اصالً دوست نداریم.
اینها نشــانههای زودهنگامی بــود که از کلیت
اجالس امســال گروه  7به بیرون درز کرد و نشان
داد رهبــران حاضر تقریبــاً همگی در مخالفت با
ترامپ و در واقع مخالفت با رژیم تعرفهای او هم
عقیده هستند .نکته دیگری که خیلی زودهنگام
مشــخص شد این بود که بهخاطر حجم اختالف
نظرهای رهبران اروپایی با ترامپ احتمال پایان
یافتــن بینتیجــه اجالس امســال گــروه  7وجود
دارد .مکــرون هــم در اقدامــی پیشدســتانه گفته
اســت ،ممکن اســت اجالس بدون بیانیه پایانی
خاتمــه یابد زیرا بعید اســت ترامپ با چیزهایی
کــه در بیانیــه گنجانــده میشــود موافقــت و آن
را امضــا کند .ســال گذشــته میالدی هــم ترامپ
امضــای خــود را از بیانیه پایانی اجــاس گروه 7
پس گرفت و اگر امســال هم بیانیــه پایانی صادر
نشــود ،دو ســال پیاپی اســت که بیانیه پایانی این
اجالس بــدون امضــای رئیسجمهــوری امریکا
یشود.
صادر م 

امریــکا را از طریــق مرزهــای شــمال غربی عراق
راهــی قامشــلی در یکــی از مناطــق منتهی علیه
شــرق ســوریه کرد .ورود این کامیونهــا که ترکیه
تأکید کرده در راستای توافق با امریکا بر سر ایجاد
منطقــه امــن انجام شــده ،در حالی اســت که دو
کشور درباره منطقه امن اختالف نظرهایی جدی
دارند اما شــرایط منطقه آنهــا را مجبور کرده تن
به سازگاری با یکدیگر بدهند .اما این سازگاری به
آن معنا نیست که در آینده نزدیک موجب ایجاد
تغییراتی اساسی در شمال سوریه شود.

جی هفت در موزه

جــی  7نام ســازمانی اســت که ســال  1975تشــکیل شــد و
 7کشور دارای بزرگترین اقتصادهای آن روز جهان را گرد
یادداشت هــم آورد .اگــر به تاریخ تشــکیل این ســازمان توجــه کنیم،
دوســال بعد از جنگ سوم اعراب و اسرائیل است که منجر
به تحریم نفتی غرب از ســوی کشورهای عربی صادرکننده
نفت شــد و کشورهای غربی دست به اقدام تدافعی زدند.
از جملــه این اقدامات تشــکیل ســازمان بینالمللی انرژی
فریدون مجلسی بود که در تقابل با اوپک صورت گرفت و کشورهای صنعتی
کارشناس
حوزه بینالملل را متعهد میکرد مخازنی بــرای نگاهداری نیازهای انرژی
ً
خــود تدریجا تا ســه ماه بــه وجود آورنــد ،با توســعه منابع
انــرژی تجدیــد پذیر اتکا به ســوخت فســیلی را کاهش دهند و راندمان وســایل
برقی را برای مصرف انرژی کمتر بهبود بخشــند .یکی از سیاســتهای محوری
این کشــورها بر پایه اقتصاد لیبرال ،همچنین از میان برداشتن مرزهای گمرکی
و کاســتن از تعرفهها و تحمیل مقررات بینالمللــی در قالب گات (موافقتنامه
عمومــی تعرفــه و تجارت) بود که ســازمان تجــارت جهانی بر ایــن امر نظارت
میکــرد .شــاید در آن روزگار ایــن  7کشــور بــزرگ اقتصــادی تصــور نمیکردند
روزی فرا برســد که یــا دیگران زیر بار سیاســتگذاریهای آنان رونــد ،یا مقررات
پیشــین برای خودشــان تحملناپذیر شود .امروز اقتصاد شــماره  2جهان چین
اســت ،اقتصــاد هند در مقام ششــم از فرانســه پیشــی گرفتــه و برزیــل جلوتر از
ایتالیــا و کانــادا قــرار دارد و درپی آنان کره جنوبی و روســیه بــزودی جای آنها را
خواهند گرفت .حتیترکیه و عربســتان نیــز  18و  19پله باالتر میآیند .ایران نیز
اگــر مســائل سیاســی خود را حــل و فصل کند و بــه عرصه بینالمللــی بازگردد
بســرعت جایــگاه باالیــی را اشــغال خواهد کــرد .معنــی این تحول بــزرگ این
اســت کــه این هفت کشــور با رقبــای بزرگــی مانند چیــن و هند و کــره جنوبی و
مالزی وترکیه مواجه شــدهاند .در این بین چین با ســرازیر کردن ســونامی گونه
کاالهایــش بازارهای آنان را به اشــغال خود درآورده اســت طــوری که خصوصاً
بعد از روی کار آمدنترامپ صدای اعتراض او و دیگران بلند شــد .بعد از آغاز
جنــگ تعرفهها چین هم با قدرت جدیــدی که در عرصه اقتصاد و منابع مالی
یافته اســت به مقابله برخاســت .ســپس دعوا به داخل جی هفت کشانده شد.
ســال گذشته کهترامپ قرارداد مبادله آزا د ترانس آتالنتیک میان اروپا و امریکا
را لغــو کــرد با اعتراض شــدید خانم مرکل و دیگر اعضا مواجه شــد و جلســه را
زودترترک کرد و سپس تفاهمی را هم که امضا کرده بود پاره کرد.
در جلسه امسال در پاریس مسائل جدیتر شده است .دعوای تعرفهها میان
چین و امریکا به بازار اتومبیل و تلفن همراه کشیده و امریکا کشور میزبان یعنی
فرانسه را هم تهدید به افزایش تعرفه شراب آن کشور کرده است .تولید ساالنه
شراب فرانسه  8میلیارد بطری در سال است که حداقل معادل  40تا  50میلیارد
دالر در ســال برآورد میشــود .تهدیــ د ترامپ به وضع تعرفــه هماکنون موجب
نگرانی و خشــم فرانســه شــده اســت .اگر افزایش تعرفــه حمایتی بــه تولیدات
آرایشی و عطر و ادوکلن هم کشیده شود این نگرانی بیشتر هم میشود.
با توجه به مســافرت اخیر وزیر خارجه ایران به فرانســه و تالش فرانسه برای
کاستن از شرایط بحرانی موجود در منطقه تصور میرود موضوع ایران در خارج
از دســتور رســمی میان رؤسای کشــورهای مذکور به بحث گذاشــته شود .رئیس
جمهــوری فرانســه هرچند نمایندگی از طــرف امریکا برای حل و فصل مســأله
را تکذیــب کرده اســت ،اما فرانســه هم نیازمند توســعه روابــط بازرگانی خود با
کشــورهای منطقــه اســت و از تحریم بازار ایــران زیان دیده و خواهــان یافتن راه
حلی برای کاستن از بحران است.

