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شرکت انگلیسی استاندارد چارترد،
در جدیدتریــن پیشبینیهای خود
خبر داد ،تا سال  2030ترکیه با پشت
سرگذاشتن کشورهایی چون آلمان،
روســیه و ژاپــن تبدیــل بــه پنجمین
اقتصاد برتر جهان میشود.

نظرســنجیهای جدید حاکی از بهراه
افتــادن یــک ســونامی عظیــم مردم
فرانســه علیــه قشــر «الیت»جامعــه
(نخبگان) است .علت بیاعتمادی به
نخبگان نیز تنها نوع عملکرد امانوئل
مکرون در قبال جلیقه زردها است.

امریکا در یک قدمی وضعیت اضطراری
ندا آکیش
خبرنگار

بیش از  800هزار امریکایی  22روز اســت
که چشــم به دهان دونالد ترامپ ،رئیس
جمهــوری امریــکا دوختهاند تــا دولت را
از تعطیلــی خــارج کنــد اما آقــای رئیس
جمهــوری بــا کوبیــدن مشــت روی میز و
ترک کردن جلســهای که روز چهارشــنبه
به منظور گره گشایی از معضل تعطیلی
دولت تشکیل شده بود ،پاسخ چشمهای
منتظر را به بدترین شــکل ممکن داد .او
سپس به ایالت تگزاس رفت و در جریان
بازدیدازمرزهایجنوبیامریکابامکزیک
بــه جای بیان اظهــارات امیدوارکننده؛ به
کنگره هشدار داد ،اگر بودجهای را که برای
ســاخت دیوار مرزی میخواهد تصویب
نکنند ،در کشور وضعیت اضطراری ملی
اعالممیکند.
بهگــزارش نیویــورک تایمــز ،ترامــپ
روز پنجشــنبه و یــک روز پــس از آنکــه از
سومین جلسه خود با کنگره برای بررسی
راهکارهــای خــروج دولــت از تعطیلی با
عصبانیت و کوبیدن مشت روی میز خارج
شد ،به تگزاس ســفر و از مرزهای جنوبی
امریــکا با مکزیــک دیدار کــرد و در جریان
این دیدار ضمن تأکید دوباره بر خطراتی
که مهاجــران برای امریکا دارند ،به کنگره
هشــدار داد ،در کشور وضعیت اضطراری
ملــی اعالم میکند .برخــی منابع آگاه که
نخواستند نامشان فاش شود به نیویورک
تایمز گفتند ،کاخ ســفید قصــد دارد 13.9
میلیــارد دالر از بودجــه ارتش امریکا را که
مربوط به بخش بازسازی خرابیهای بعد
از وقوع بالیای طبیعی نظیر طوفان ،سیل
و آتشســوزی اســت بــا اعــام وضعیت

اضطــراری ملی به ســاخت دیــوار مرزی
اختصــاص دهــد .برخــی تحلیلگــران و
کارشناســان حقوقــی امریــکا میگوینــد،
تنهــا در صورتــی کــه کشــور در وضعیــت
اضطراری باشــد امکان چنین جابهجایی
بودجــه وجــود دارد و شــاید بــه همیــن
دلیل باشــد که رئیــس جمهــوری امریکا
در روزهــای اخیــر درباره اعــام وضعیت
اضطراری در امریکا مدام هشدار میدهد.
او روز پنجشــنبه هم در مصاحبه با فاکس
نیوز گفت :ما میتوانیــم اعالم وضعیت
اضطــراری ملــی بکنیــم؛ هرچنــد نبایــد
چنیــن کاری کرد .اگر نتوانیــم با کنگره به
توافق برسیم ،به احتمال زیاد چنین کاری
خواهیم کرد .من دلیلی نمیبینم ،این کار
را نکنم .البته مشاوران رئیس جمهوری و
در رأس آنها جارد کوشنر ،داماد ترامپ در
حــال حاضر اعالم وضعیت اضطراری را
به نفع دولــت نمیدانند زیــرا به محض
آنکه ترامــپ اعالم وضعیــت اضطراری
ملــی کنــد ،دموکراتهــا تــاش خواهنــد
کــرد این تصمیــم او را به لحاظ حقوقی و
قانونی به چالش بکشــند ،ترامپ پیشــتر
گفته بود ،در این دعوای حقوقی و قانونی
او دموکراتها را شکســت خواهــد داد اما
مشــاوران رئیس جمهوری اصالً اینطور
فکر نمیکنند و احتمال شکست ترامپ را
در این دعوا باال میدانند.
 800هزارامریکایی
قربانیبلندپروازیهایسیاسیترامپ
بهعقیدهتحلیلگران،پافشاریترامپ
بــرای اختصــاص دادن بودجــه بــه دیوار
مــرزی بیش از آنکه یــک دغدغه امنیتی
باشــد یک بازی سیاســی با هــدف جلب
آرا در انتخابات بعدی ریاست جمهوری
است و ترامپ میخواهد به هر قیمتی که

Reuters

نــــما

س جمهوری تازه انتخاب
حامیان فلیکس تشسیکدی ،رئی 
شــده جمهــوری دموکراتیــک کنگــو ،در حــال شــادی در
خیابانهاهستند.

شده وعده انتخاباتی خود یعنی کشیدن
دیوار در مرز را عملی کند .از اینرو برایش
مهــم نیســت  800هــزار امریکایــی بیکار
شــده؛  22روز اســت ،حقــوق نگرفتهاند و
تاریخ امریکا دارد طوالنیترین تعطیلی
دولــت را با رکــودداری رئیــس جمهوری
تاجر مســلک تجربه میکند .پیش از این
دولــت بیــل کلینتــون بــا  21روز تعطیلی
دولــت ایــن رکــورد را در دســت داشــت.
نانسی پلوسی ،رئیسمجلس نمایندگان
امریــکا که روز چهارشــنبه از اینکه ترامپ
جلســه بررســی راهکارهای خروج دولت
از تعطیلــی را ناتمــام گذاشــته و تــرک
کــرده بســیار خشــمگین شــده بــود ،در
جمــع خبرنــگاران گفــت« :او [ترامــپ]
فکــر میکنــد آنهــا [ 800هــزار امریکایی
بیکار] میتواننــد از پدرانشــان تقاضای
پــول کنند اما آنهــا نمیتوانند ».پلوســی

آغاز خروج نیروهای امریکایی از سوریه
خبرنگار

نزدیک به سه هفته است ،مقامات زیادی
در کاخ سفید از دونالد ترامپ خواستهاند،
در تصمیــم خود بــرای خــروج نیروهای
امریکایــی از ســوریه تجدیــد نظــر کنــد و
خــود او نیز هفته پیــش برای آرام شــدن
وضعیــت آشــوبزدهای که با اســتعفای
جیمز ماتیــس ،وزیــر دفاع وقــت امریکا
شروع شــد ه بود ،مدعی شــد ه بود ،هرگز
منظورش ترک کامل سوریه نبود ه است،
بــا این حال دیروز یک مقام پنتاگون خبر
داد ،رونــد خــروج نیروهــای امریکایــی از
ســوریه مدتی اســت ،شروع شــد ه است.
ایــن در حالی اســت کــه مایــک پمپئو در
ســخنرانی خــود در قاهــره مدعــی شــده
بــود ،امریکا برای اقدام نظامی مجدد در
سوریه آماده است.
کشــورهای منطقــه از  19دســامبر کــه
دونالد ترامپ به شــیوه معمولش بدون
مشــورت بــا اعضــای کابینه خــود به طور
ناگهانــی مدعی شــد ،امریــکا در نبــرد با
داعــش پیروز شــده و بنابرایــن دیگر الزم
نمیبینــد ،بــا هزینــهای گــزاف نیروهای
خود را در خاک ســوریه نگه دارد ،در حال
بررســی خاورمیانــه پســا حضــور امریــکا
در ســوریه هســتند .در همیــن راســتا نیــز

قرار اســت بزودی سران سه کشــور ایران،
روســیه و ترکیــه در دیــداری در مســکو،
درباره آینده ســوریه به مذاکره بنشینند و
وضعیت منطقه پــس از خروج امریکا از
ســوریه را بررســی کنند .به گزارش سایت
شــبکه خبری «الجزیره» دیروز در چنین
شــرایطی ،ســرهنگ شــون رایان ،یکی از
فرماندهان نیروهای ائتالف علیه داعش
در ســوریه بــه رهبــری امریــکا ،خبــر داد:
«روند خروج نیروهای امریکایی از سوریه
آغاز شد ه اســت اما به دالیل امنیتی قرار
نیســت ،برنامه زمانی آن به طور رســمی
اعالم شود».
ناظر حقوق بشــر ســوریه نیز با تأیید این
ادعا خبر داد ،شــمار نیروهــای امریکایی
در پایگاه هوایی رمیالن در شــمال شرقی

پس از رد شدن درخواست فرجامخواهی
دو خبرنــگار رویتــرز در میانمــار ،جرمی
هانــت ،وزیــر خارجــه انگلیــس دیــروز
جمعه رســماً از آنگ ســان سوچی رهبر
دو فکتوی این کشور خواست به وضعیت
این خبرنگاران رسیدگی کند.
دو خبرنــگار خبرگــزاری رویتــرز در مــاه
سپتامبر گذشــته در پیگزارش و تحقیق
دربــاره اقلیــت مســلمان روهینگیــا در
میانمــار بــه هفت ســال زنــدان محکوم

شــدند .دیــروز جمعــه نیــز دادگاه
درخواست آنها برای تجدید نظر در این
حکــم را رد کــرد .وزیــر خارجــه انگلیس
در درخواســت خــود از خانــم ســوچی،
بــه ســوابق حقوق بشــری او اشــاره کرد و
از او خواســت بــا توجه به این ســوابق به
پرونده این دو خبرنگار توجه ویژه داشته
باشــد .جرمی هانــت گفت :او[ســوچی]
باید عالقهای شــخصی به آینــده این دو
خبرنگار شجاع نشان دهد.

با بیــان این جمله بهصــورت تلویحی به
رئیس جمهوری طعنه زد ،چون خودش
ثروتمنــد اســت درکــی از بیپولــی مردم
امریکا ندارد .به نوشته روزنامه واشنگتن
پست ،اتحادیه کارکنان خزانه ملی امریکا
بــا  ۱۵۰هزار عضو متشــکل از  ۳۳آژانس
فدرال ،سهشــنبه گذشته با تأکید بر اینکه
صدها هــزار کارمند امریکایــی مجبور به
گرفتن مرخصی بدون حقوق شدهاند ،از
دولت ترامپ شکایت کرد.
چاک شومر ،رهبر اقلیتهای سنا نیز
روز چهارشــنبه آنچــه در جلســه رخ داده
بود را برای خبرنگاران تشریح کرد و گفت:
او [ترامپ] از پلوســی پرســید آیــا با دیوار
من موافقت خواهید کرد؟ پلوسی گفت،
نه .او ســپس از جایش بلند شد و با گفتن
توگو
این جمله که« ،پس چیزی برای گف 
باقی نمانده» ،جلسه را ترک کرد.

ترامپ هم در توئیتی نوشــت :جلســه
دیدار با پلوسی و شومر را ترک کردم چون
یک اتالف وقت تمام عیار بود .این توئیت
در حالی منتشر شد که مایک پنس معاون
ترامــپ در جمع خبرنگاران حاضر شــد و
اعــام کرد ،دلیــل آنکه رئیــس جمهوری
جلسه روز چهارشــنبه را ترک کرده ،طرح
پیشــنهادی پلوســی و شــومر بــرای پایــان
دادن بــه تعطیلــی دولت بــوده که رئیس
جمهــوری بــه هیــچ وجــه از طــرح آنهــا
اســتقبال نکرد .این طرح برای بازگشــایی
وزارت خزانــهداری اســت .مجلــس
نمایندگان امریکا که اکنون دموکراتها در
آن صاحب اکثریت هستند ،روز پنجشنبه
نیز برای بازگشــایی وزارتخانههای ترابری
و مســکن و کشــاورزی طــرح داد .امــا کاخ
سفید هشدار داد ،در صورت تصویب این
طرحها در سنای امریکا و ارسال آنها برای

امضای رئیــس جمهوری ،ترامــپ آنها را
وتو خواهد کرد.
یکادعایتکراریباسناریویجدید
نکتــه قابــل توجــه دیگــری کــه در
اتفاقهــای مربــوط بــه تعطیلــی دولت
امریکاظرفچهارشنبهوپنجشنبهگذشته
رخ داد ،این بود که ترامپ ادعایش مبنی
بــر اینکــه مکزیــک بودجه ســاخت دیوار
مــرزی را تأمین خواهد کرد ،تکرار کرد اما
این بار از پول گرفتن مســتقیم از مکزیک
چیــزی نگفــت بلکــه گفــت ،در قالــب
امضــای قراردادهــای تجــاری با مکزیک
این پول تأمین میشود.
ترامــپ بــه خبرنــگاران گفــت« :مــن
نگفتم آنها [مکزیک] قرار است یک چک
 10یــا  20میلیــارد دالری بــه مــن بدهند.
اگــر کنگره ایــن الیحه تجــاری را تصویب
کنــد آنهــا [از طریق ایــن الیحــه تجاری]
چندین برابر بیش از مبلغ ســاخت دیوار
بــه ما پول پرداخت خواهند کرد ».این در
حالی است که او پیشتر آشکارا گفته بود،
مکزیــک «طی یک پرداخت مســتقیم»
هزینه دیوار را خواهد پرداخت.
افشاگریتازهدرپروندهروسگیت
 22روزه شــدن تعطیلی دولت امریکا
در شــرایطی اســت کــه پرونــده دخالــت
احتمالــی روســیه در انتخابــات 2016
امریکا نیز همچنان داغ اســت و به تازگی
اسنادی فاش شده که نشان میدهد ،پل
مانافورت ،رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ
اطالعــات انتخاباتــی – سیاســی را با یک
عامل تجاری وابسته به سازمان اطالعات
روســیه بــه اشــتراک گذاشــته بــود .ایــن
واضحترین مدرک از احتمال همدستی
ســتاد ترامــپ بــا روسهــا در جریــان
انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۱۶است.

تحلیف مادور در میان مخالفت های منطقهای

الله مهرزاد

حمایت انگلیس از خبرنگاران زندانی رویترز در میانمار

شادی در کینشازا

شــرایطی کــه دولــت امریــکا بــرای
مهاجــران بــه وجــود آورده ،باعــث
شدهاســت تــا بســیاری از مهاجــران
خارجی که در بخش تکنولوژی فعال
هستند ،تصمیم به خروج از امریکا و
مهاجرت به سمت کانادا بگیرند.

ترامپ رکورد تعطیلی دولت بیل کلینتون را شکست

AP

برخی از طرفداران ترامپ ،بویژه آنهایی که دسترســی مستقیم و راحت به رئیس
جمهــوری داشــتند ،معتقــد بودند ترامپ را به نوعی تســلیم که شــباهتی به نوع
ترامپی ندارد اغوا کردهاند .راجر استون ،یکی از افرادی که کلی اکنون اجازه نمیداد
تماس با رئیس جمهوری داشــته باشد ،این ســناریوی سیاه را همه جا پخش کرد
که ماتیس ،مک مستر و کلی توافق کرده بودند اجازه ندهند هیچ عملیات نظامی
صورت بگیرد مگر آنکه با این سه نفر هماهنگ شده باشد -و اینکه اگر به مسافرت
رفتنــد ،حداقل یکی از آنها همیشــه در واشــنگتن باقــی بماند .بعــد از آنکه کلی،
اسکاراموچی را برکنار کرد ،برای او دو مسأله فوری که اکنون در بدمینستر روی میز
بودند ،به خویشــاوندان رئیس جمهوری و استیو بنن مربوط میشد .یا این یا آن
باید میرفتند .یا شاید هر دو طرف باید کاخ سفید را ترک میکردند.
اصــاً معلوم نبود آیــا رئیس کارکنان کاخ ســفیدی که میدید وظیفــهاش ایجاد
هدایت جهت هرم
یــک فرآینــد فرماندهی و اجرای سلســله مراتب ســازمانی -
ِ
تصمیمگیــری به ســمت رأس فرماندهی کل -اســت ،میتواند در کاخ ســفیدی
کــه بچههای فرمانده کل دارای دسترســی ویــژه و نفوذی قاطــع بودند ،عملکرد
مؤثری داشــته باشــد یا اصــاً ادامه فعالیت دهد .از آنجا که دختــر و داماد رئیس
جمهوری اکنون رفتاری برد ه وار نسبت به مدیران فرمانده جدید داشتند ،قطعاً
از روی عــادت و خلــق و خــو کنترل ژنــرال کلی بر بخش غربی کاخ ســفید را زیر پا
میگذاشــتند .آنها نه تنها نفوذ ویژهای روی رئیس جمهوری داشتند بلکه از نظر
اعضای مهم کادر کارکنان ،دارای جوهره و قدرتی خاص بودند و بنابراین معتقد
بودند سمبل قدرت و پیشرفت بخش غربی کاخ سفید محسوب میشوند.
عجیــب اســت که جارد و ایوانکا ،با وجود تمام ناشــیگری خــود به حضوری کامالً
ترسناک تبدیل شده بودند و دیگران به همان اندازه ازآنها میترسیدند که این دو
از بنن ترس داشتند .عالوه براین آنها به افشاگران و مبارزان ماهر و کارآمدی هم
تبدیل شده بودند  -دارای قدرت برخورداری از کانالهای ارتباطی مخفی و آشکار
بودند  -هرچند در کمال تعجب به شــکلی باور نکردنی اصرار داشــتند هیچ گاه
خبری را افشــا نکردهاند .یکی از کارکنان ارشد کاخ سفید گفت« :اگر بشنوند کسی
در مورد آنها حرفی زده ،چون نســبت به وجهه خود بســیار حساس هستند و این
شخصیت وجودی را برای خود درست کردهاند ،مثالً اگر کسی سعی کند شکافی
در آن ایجاد کند یا چیزی علیه آن بگوید برایشان مسأله مهم و بزرگی است و بسیار
ناراحت میشوند و دنبالتون میان و پدرتون رو درمیارن».
از طرف دیگر ،درحالی که ممکن بود «این بچهها» کار را برای ژنرال کلی ناممکن
کنند ،نگه داشتن بنن در کادر هم معنی نداشت .هر قدر هم که او با استعداد بود،
امــا توطئهگــری نومید و مخالف دولت بود که مقررات هر ســازمانی را دور میزد.
عالوه بر این ،با شروع شکاف و تنش از بدمینستر -به صورت عملی یا به گونهای
دیگر  -بنن یک بار دیگر در فهرست سیاه رئیس جمهوری قرار گرفت.

واشنگتنپست(امریکا):

AFP

آتشوخشم
درکاخسفیدترامپ

پــاورقـی

شقایق امیری

فیگارو(فرانسه):

در اوایلسال 2016تحولی روی داد که بهمیزانقابل توجهی یک چالش تهدیدآمیز
علیــه این تالشهای ما به شــمار میرفت .تحولی که هنوز تا به امــروز برای مردم
امریکا ناشــناخته مانده اســت .در آن زمان (اوایل ســال  )2016ما باخبر شــدیم که
برخی اسناد و مدارک (جدید و محرمانه) به دست دولت امریکا افتاده است .این
اســناد و مدارک از ســوی یک منبع ناشــناس در اختیار دولت قــرار گرفته بود که تا
لحظه نگارش این کتاب هم هویت منبع و هم محتوای اسناد و مدارک همچنان
محرمانه باقی مانده اســت .اگر این اســناد تأیید نشده ،علنی میشد ،بدون تردید
توســط مخالفان و رقبای سیاسی بهعنوان دســتاویزی برای ابراز تردیدهای جدی
نسبت به استقالل دادستان کل در پروند ه ایمیلهای هیالری کلینتون و تحقیقات
در دست انجام در این ارتباط ،مورد بهرهبرداری قرار میگرفت.
خود من حتی برای یک بار هم بهعنوان نمونه ندیدم که دادستان کل ،لورتا لینچ،
در نحــوه انجام تحقیقات دخالت کند .در حقیقت اصالً از اواخر ســپتامبر و زمان
تشکیل جلسه معروفی که در آن از من خواست بهجای تحقیق از کلمه «موضوع»
اســتفاده کنم ،من حتی یک بار هم با خانم لینچ صحبت نکرده بودم .اگرچه در
آن زمان نســبت به دســتور وی نگرانیهایی داشتم ،ولی پس از آن هیچ نشانهای
مبنی بر اینکه او کوچکترین تماسی با اعضای تیم تحقیق ما درباره پرونده خانم
کلینتون داشــته باشــد ،ندیدم .چیــزی که مرا ناراحــت کرد این بود کــه اطالعات
طبقهبندی شــدهای وجود داشــت که یک روزی – شــاید چند دهــه دیگر – علنی
خواهد شــد و برای حمله به ســامت تحقیقات و مهمتر از همه زیر ســؤال بردن
ی آی ،مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
استقالل و بیطرفی اف ب 
فرد دیگری که به تعمیق این مشکل کمک کرد ،با کمال تأسف رئیس جمهوری
اوبامــا بــود .او در  11اکتبــر  2015و در مصاحبــهای بــا برنامــه « 60دقیقه» (شــبکه
تلویزیونی ســی بیاس) اعتبار وزارت دادگســتری را بهشــکل خطرناکی زیر سؤال
برد .او در این مصاحبه گفت که استفاده از سیستم ایمیل شخصی توسط کلینتون
فقــط «یک اشــتباه» بود که امنیت ملی کشــور را به خطر نینداخت .او ســپس در
روز دهــم آوریــل  2016در مصاحبه دیگری با شــبکه فاکس نیوز گفت که کلینتون
شــاید ســهلانگار و بیدقت بوده باشــد اما هیچ کاری که بهطور عمدی و با قصد
قبلــی امنیــت ملــی را به خطــر بیندازد ،انجــام نداده اســت .او حتــی معتقد بود
کــه در ایــن پرونده اســناد و مدارکی وجــود دارد که در آنها مطالــب دولتی بهطور
افراطی و ســختگیرانه در طبقهبندیهای محرمانه قرار گرفته است .اوباما فردی
بســیار تیزهوش اســت که قانون را هم خیلی خوب میفهمد .امــا من تا به امروز
نفهمیدم که چرا اوباما بهطور علنی درباره یک پرونده در دست بررسی صحبت
کــرد ،بهنحوی که بهنظر میرســید خانم کلینتون را قبــل از اینکه تصمیم نهایی
اتخاذ شــود ،از همه اتهامات مبرا میکند .اگر رئیس جمهوری در مورد موضوعی
از قبل تصمیم گرفته بود ،یک ناظر بیرونی بهطور منطقی میتوانست این سؤال
را مطــرح کند که محض رضای خدا چگونه وزارت دادگســتری دولت او میتواند
تصمیمی بجز تأمین نظر وی اتخاذ کند؟

editorial@iran-newspaper.com

حســکه نیــز بــه طــرز محسوســی کاهش
یافت ه است .رامی عبدالرحمان در همین
ارتباط خبر داد«:روز پنجشــنبه شماری از
نیروهای امریکایی مشــاهده شدند که در
حال خــروج از پایگاه نظامیان در رمیالن
هستند ».به گفته او این اولین بار است که
آنهــا از زمــان فرمان ترامپ بــرای خروج
نیروهای امریکایی از سوریه متوجه تغییر
و تحول در رفت و آمد نیروهای امریکایی
میشوند.
واکنشروسیه
ب ه گــزارش خبرگــزاری «رویتــرز» ،وزارت
خارجه روســیه در اولین واکنش به انتشار
خبــر آغــاز خــروج نیروهــای امریکایی از
ســوریه ،تأکیــد کــرد :خــروج امریــکا باید
هماهنــگ شــده انجــام شــود و مناطقی

کــه امریکاییهــا از آن خــارج میشــوند،
بــه ارتــش و دولــت ســوریه واگــذار شــود.
ماریــا زاخارووا ،ســخنگوی وزارت خارجه
روســیه که در یک کنفرانس خبری سخن
میگفــت ،همچنیــن بــا تأکیــد بــر لزوم
مذاکرات کردهای شــمال سوریه و دولت
این کشــور گفت :کردهای ســوریه بخشی
جداییناپذیر از سوریه هستند و به همین
دلیل مذاکــرات بین دولت و این قومیت
در شمال سوریه باید هرچه سریعتر آغاز
شود.
زاخــارووا با این حال از بدبینی روســیه به
خروج امریکا از ســوریه اشاره کرد و گفت:
«هرچند دونالد ترامپ مدعی شده است
قصد خروج از سوریه را دارد ،اما ما تصور
میکنیــم ،امریکا ســوریه را ترک نخواهد
کرد ».این اظهارنظر دیروز در حالی بیان
شــد کــه روز پنجشــنبه مایــک پمپئــو ،در
سخنرانی خود در دانشگاه قاهره در بیان
استراتژی امریکا در خاورمیانه از احتمال
ادامــه حمــات این کشــور علیــه داعش
ســخن گفته بود .به گزارش سایت مجله
امریکایــی «نیوزویــک» ،پمپئــو در ایــن
ســخنرانی گفت« :سیاســت امریکا برای
خروج از ســوریه قطعی است و آن را اجرا
خواهــد کرد اما اگــر الزم بداند ،هر لحظه
برای انجام اقدام نظامی در سوریه آماده
است».

هشدار ژنرال اسرائیلی درباره زلزله حزباهلل

گادی آیزنکــوت ،رئیــس ســتاد ارتــش
رژیــم صهیونیســتی ،در بیانیــهای بــه
ســران این رژیم هشــدار داد ،حزباهلل
لبنــان در اندیشــه عملیاتــی زلزلــهوار
علیــه اســرائیل اســت.بهگزارش
«اســپوتنیک» ،پس از انتشــار ســخنان
شــیخ نعیــم قاســم ،دومیــن مقــام
س از ســید حسن نصراهلل،
حزباهلل پ 
کــه در مصاحبــه بــا روزنامــه الوفــاق،
چاپ تهــران ،تأکید کرد ،موشــکهای
حــزباهلل تــوان هــدف قــراردادن هــر

نقطــهای از اســرائیل را دارنــد ،گادی
آیزنکوت ،هشــدار داد ،حزباهلل قصد
دارد در حمله غافلگیرانه با استفاده از
تونلهای خود بین هــزار تا هزار و 500
نیــروی رزمی خود را به ســرزمینهای
اشــغالی بفرســتد .در همین حال یک
افســر اســرائیلی نیــز گفت ،حــزباهلل
امــروز آن حــزب اللهــی نیســت کــه
میشناســیم ،مبارزانش ســازماندهی
شده و آموزش دیدهاند و میخواهند با
نظامیان ما وارد نبردی مستقیم شوند.

گروه جهــان /نیکالس مــادورو رئیــس جمهــوری ونزوئال
امریکای در میــان اعتــراض مخالفان خود و بســیاری از کشــورهای
التین
امریــکای التیــن ،با ادای ســوگند در مراســم تحلیف خود،
دومین دوره ریاست جمهوریاش را آغاز کرد.بهگزارش ایرنا بهنقل از خبرگزاری
رویترز ،هنوز مراســم تحلیف مادورو که در خالل ســخنرانی خود در این مراســم
وعده داد ،سوسیالیسم قرن بیستویکم را بسازد ،به اتمام نرسیده بود که امریکا
با متهم کردن وی به «غصب قدرت» ،اعالم کرد که دولت جدید او را به رسمیت
نمیشناســد .همچنیــن «ماریــو آبدو» رئیــس جمهــوری پاراگوئه اعــام کرد که
سفارت کشورش در کاراکاس را بسته و روابط دیپلماتیک با ونزوئال را قطع میکند.
کشــورهای عضــو گروه لیما که ســال گذشــته برای تحت فشــار قــرار دادن دولت
مادورو تشــکیل شد ،هفته گذشته در بیانیهای اعالم کردند که دولت جدید وی را
به رسمیت نمیشناسند .به گزارش واشنگتن پست یک مقام ناشناس ونزوئالیی
هم مدعی شــده ،وزیر دفاع ونزوئال ماه گذشــته از نیکوالس مادرورو خواسته بود
استعفا دهد در غیر این صورت خودش از کار کنارهگیری خواهد کرد .این در حالی
اســت که والدیمیر پادرینــو لوپز ،وزیر دفاع این کشــور هنوز هــم در دولت مادورو
حضور دارد و امیر ســرتیپ امیر حاتمی ،وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح
ایران که به نمایندگی از ایران برای شــرکت در مراســم تحلیف مادورو به ونزوئال
ســفر کرده ،با وی دیدار کرد.مراسم تحلیف مادورو در شرایطی برگزار شد که اکثر
قریب به اتفاق کشــورهای امریکای التین اعالم کــرده بودند ،حاضر به همکاری
با مادورو نیســتند .با این حال مادورو اعالم کرد ۹۴ ،کشور نمایندگان خود را برای
شرکت در این مراسم فرستاد ه بودند.

جلیقه زردها بانکها را هدف میگیرند

جلیقــه زردها قصد دارند در اقدامی اعتراضی و هماهنگ
اروپا حســابهای خــود را خالــی کــرده و نظــام بانکــی و دولت
فرانســه را تحت فشــار قرار دهند.بهگــزارش ایرنا به نقل از
راشا تودی قرار است جلیقه زردها امروز شنبه تصمیم خود را عملی کرده و به
زعم خود بانکهای فرانسوی را تضعیف کنند تا دولت به نحو قانونی و بدون
خشــونت به وحشــت بیفتد .یکی از اهداف جلیقه زردها آن اســت که دولت را
وادار کنند تا با برنامه پیشــنهادی همه پرســی شــهروندان موافقت کند .براین
اساس ،شهروندان اجازه مییابند تا به قوانین جدید رأی دهند یا خود قوانین
جدیــدی را ارائــه دهند .بنابــر این گزارش اگــر این اقدام مالی هماهنگ شــده
صــورت گیرد ،میتواند نظام بانکی فرانســه و به تبع آن یورو را بــه زانو درآورد
چرا که بانکها تنها درصدی از سپردههای شهروندان را در اختیار دارند .با این
حال بســیاری از بانکها برداشت از عابر بانک را محدود کردهاند و معترضان
مجبور خواهند شــد تا برای برداشت وجه در درون بانکها صف بکشند و این
زمــان مناســبی برای دولت فراهم میســازد تا محدودیتهایــی در این زمینه
اعمــال کنــد .در همین حال بیبیســی خبــر داد جلیقه زردهــا در اعتراض به
کاهش حداکثر ســرعت مجاز ،به حدود  60درصد ســرعت ســنجهای فرانسه
آســیبزدهاند .جلیقه زردها دوربینهای سرعت ســنج را منبع درآمدی برای
خالی کردن جیب فقرا میدانند.

