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اخبار ضدونقیض از ادامه مذاکرات
صلح با طالبان
 ســخنگوی دفتر سیاســی طالبــان اعالم کرد
مذاکرات با آمریکا به دلیل یکی از مســائل کلیدی
یعنی زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان
متوقف شده اســت .به گزارش ایســنا ،به نقل از
خبرگزاری رویترز ،ســهیل شاهین ،سخنگوی دفتر
سیاســی طالبان در دوحه گفــت :دو طرف تالش
میکنند تفــاوت دیدگاهها را محــدود کرده و به
توافقــی درباره جــدول زمانی خــروج نیروهای
خارجی در افغانستان دســت یابند .او افزود :این
جدول زمانی باید مورد قبول هر دو طرف باشــد.
بر این اســاس ،هنوز این جدول زمانی به دســت
نیامده است .ممکن است این مسئله در این دوره
از مذاکرات حل نشــود.در این حال ،سهیل شاهین
در گفتوگو با خبرگزاري ایلنا ،از ادامه گفتوگوها
میــان طالبان و آمریکا خبــر داد و گفت :بهتازگی
اخبــاری درباره توقــف مذاکرات میــان طالبان و
هیئت آمریکایی در رســانههای داخلی و خارجی
منتشر شده که به این وسیله این خبر را رد میکنم
و این اخبار بهکلی کذب است.
او ادامــه داد:محــور اصلی مذاکــرات مانند
گذشــته بر ســر خروج نیروهای نظامی آمریکا از
خاک افغانستان خواهد بود که این موضوع برای
هر دو طرف بســیار اهمیــت دارد .ما معتقدیم تا
زمانی که اشــغالگران از افغانستان خارج نشوند،
نمیتوان بر ســر مســائل دیگر وارد مذاکره شــد.
بــه عبارتی دیگر ،تــا مشــکالت و موانع خارجی
مرتفع نشــود ،نمیتــوان درباره مســائل داخلی
تصمیمگیری کرد.
سهیل شاهین در پاســخ به این پرسش که آیا
کاهش اختالف میان طالبان و آمریکا بر سر خروج
نیروها از افغانســتان صحت دارد یــا خیر ،گفت:
بله این موضوع صحــت دارد .کاهش اختالفات
درست است اما »سازش« صورت نگرفته است و
مذاکرات مجددا شروع خواهد شد.
هنــوز ســفارت آمریــکا در کابــل دراینبــاره
اظهارنظر نکرده اما زلمای خلیلزاد ،نماینده ویژه
آمریکا در امور افغانستان ،بارها اعالم کرده خروج
نیروها تنها مســئله در مذاکرات اســت .به گفته
خلیلزاد ،برای اینکه این رونــد پیش رود طالبان
بایــد این تضمین را بدهد که افغانســتان هرگز به
عنوان یک مأمن تروریستی استفاده نمیشود و در
مقابل آتشبس اجرا شده و این گروه با نمایندگان
دولت افغانستان گفتوگو خواهد کرد .دور ششم
این مذاکرات روز چهارشــنبه گذشــته آغاز شد و
قرار بود روز دوشــنبه پایان یابد ولی هر دو طرف
به نتیجه ملموسی نرسیدند و قرار شد صحبتها
ادامه یابد.

بوتفلیقه به عربستان پناه ميبرد
 منابع سیاسی ارشــد الجزایر از اقدام جدیدی
پرده برداشــتند که رئیسجمهوری مستعفی این
کشور قصد دارد بعد از تصمیم خود برای برکناری
از نامزدی دور پنجم انتخابات ریاســتجمهوری،
در دو هفته آتی آن را اتخاذ کند .به گزارش ایسنا،
ایــن منابــع در اظهاراتی ویژه بــه الخلیج آنالین
گفتند :اقــدام بعدیای که عبدالعزیــز بوتفلیقه،
رئیسجمهوری مســتعفی الجزایــر ،آن را اتخاذ
خواهد کرد ،به اقامتش در الجزایر برمیگردد .وی
تصمیــم گرفته بعد از دشــواری در رفتن به مصر
به صورت موقت برای اقامت به عربستان برود.
بــه گفته ایــن منابع ،دالیل بســیاری برای این
تصمیم ناگهانــی وجود دارد کــه مهمترین آنها
وضعیت نابسامان جســمانی بوتفلیقه و اوضاع
بیثبات الجزایر اســت که از بیش از سه ماه پیش
شــاهد تظاهرات گســترده مردمی و مطالبه آنها
برای مجازات و رفتن رژیم حاضر است.
منابــع مذکــور الجزایــر اعالم کردنــد برخی
شــخصیتهای عالیرتبــه ارتــش الجزایــر به
بوتفلیقــه توصیــه کردند این اقــدام را برای فرار
از مطالبــه مردمی درباره محاکمــه وی در پیش
بگیرد ،همانگونه که همین مسئله در حال حاضر
درباره ســران نظــام بوتفلیقــه از جمله برادرش
ســعید بوتفلیقه جریان داشته و او بازادشت شده
است و تحت بازجویی قرار دارد.
روز شــنبه ســازمان امنیــت الجزایر ســعید
بوتفلیقه ،محمد مدین معــروف به ژنرال توفیق،
رئیس سابق ســازمان اطالعات الجزایر و نیز بشیر
طرطاق ،معاون وی در این ســازمان را بازداشــت
کرد .ایــن بازداشــتها در ادامه بازداشــت اکثر
افــراد و وابســتگان نظام بوتفلیقــه از نظامیان و
غیرنظامیان گرفته تا وزیران ،مســئوالن و بازرگانان
قرار دارد .روزنامه »النهار« الجزایر به نقل از منابع
ویژه نوشت :دلیل بازداشت این سه ژنرال سابق به
توطئهچینی آنها علیه جنبش مردمی بازمیگردد
که از  ۲۲فوریه در الجزایر آغاز شده است.
الجزایر از ماه فوریه شــاهد تظاهرات گسترده
در اعتــراض بــه نامــزدی بوتفلیقــه بــرای دور
پنجم انتخابات ریاســتجمهوری اســت اما این
تظاهرات بهســرعت به مطالبه نابــودی مافیای
فســاد در ارکان نظام وی و نزدیکانش تبدیل شد.
تظاهرکنندگان میگویند مقامات باید کســانی که
بهتازگی دادگاهی شدهاند ،بهویژه احمد اویحیی،
نخستوزیر سابق الجزایر ،وزیر دارایی این کشور و
گروهی از بازرگانان نزدیک به نظام بوتفلیقه را به
صورت علنی محاکمه کنند.
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روﯾﺪاد
مقامات آمریکا و روسیه برای حل و فصل اختالف
دو طرف بر ســر ونزوئال به تماسهــای تلفنی هفته
گذشــته اکتفا نکردند و روز گذشــته سرگئی الوروف،
وزیر خارجه روسیه و مایک پمپئو ،وزیر خارجه ایاالت
متحده پس از یک ســال بــار دیگــر در فنالند دیدار
کردند .دو طرف در حاشــیه نشســت شوراي آرکتیک
)قطب شــمال( بــا یکدیگر دیدار کردند؛ حاشــیهای
که بر نشســت شورا ســایه افکند و در دنیاي خبري
جنجالی شد.
هفته گذشــته روســیه و کوبا مانع کودتای خوان
گوایدو رهبر مخالفــان ونزوئال برای برکناری نیکالس
مادورو رئیسجمهوری قانونی این کشــور شــدند و
به این ترتیب تالشهای آمریکا برای ســرنگونکردن
مــادورو و بهراهانداختن کودتایی دیگر در این کشــور
آمریکای التین بــار دیگر ناکام ماند .پمپئو مســکو را
متهم کــرد در حالی که هواپیمای مــادورو روی باند
فــرودگاه بوده ،از فــرار او از ونزوئــال جلوگیری کرده
اســت ،اتهامی که مســکو در تماس تلفنــی اول ماه
می الوروف و پمپئــو آن را رد کرد و پیشتر هم خود
مــادورو گمانهها درباره تالش برای فرار از کشــور را
دروغ خوانــده بود.چهار روز پیش در ســوم ماه می
دونالــد ترامپ رئیسجمهــوری ایــاالت متحده در
تماس تلفنی خود با والدیمیر پوتین رئیسجمهوری
روســیه نگرانیهــای واشــنگتن از »نقــش مخرب«
مســکو در ونزوئال را مطرح کــرده بود ولی این بحث
خیلی زود مالیمتر شــد و به مسائلی چون کمکهای
انساندوســتانه به مردم ونزوئال رســید .پوتین هم در
این تماس از مداخله آمریکا در ونزوئال ابراز نارضایتی
کرد ولی در ضمــن گفت که قصد نــدارد در ونزوئال
مداخله کند.اما فارغ از محتوا و لحن صحبت رهبران
این دو کشور در این تماس ،شکی نیست که اختالفات
روســیه و آمریــکا دربــاره ونزوئال بــر هرگونه امکان
همــکاری میان دو کشــور در حوزههای دیگر ســایه
افکنده و ممکن است وعده انتخاباتی ترامپ مبنی بر
بهبود روابط واشنگتن و مسکو را بر باد دهد .دو طرف
در ســالهای اخیر حوزههای نفوذ خود را گســترش

دیدار مایک پمپئو و سرگئی الوروف در حاشیه نشست شورای آرکتیک

چانهزنی برسر ونزوئال
دادهاند و روســیه تحت رهبری پوتین نیز نمیخواهد
از قافله گســترش هژمونی عقب بمانــد .با این حال
واشنگتن به طور سنتی آمریکای التین را حیاطخلوت
خــود میداند حتی اگر کشــورهای این منطقه تحت
رهبری دولتهایی سوسیالیست باشند .فارغ از مثبت
یا منفــی بودن عملکرد رئیسجمهــوری ونزوئال ،در
واقع تالش عیان آمریــکا برای برکناری مادورو گرچه
مثل همیشــه به بهانــه برقراری دموکراســی در این
کشــور صورت میگیرد ولی کیســت که نداند آمریکا
از همان ابتــدای رویکارآمدن چپهــا در آمریکای
التیــن تالشهای خــود را برای کودتا آغــاز کرد تا با
ســرنگونی دولتهای سوسیالیستی ،دولتی همراستا
با سیاســتهای آمریکا در این کشور برقرار کند .جان
بولتون مشــاور امنیت ملی کاخ سفید اول ماه می به
وضوح از چنین سیاستی گفت» :ونزوئال قلمرو ماست
نه جایی که روسها در آن دخالت کنند«.
آنطور که مســکوتایمز گزارش داده ،ســه هفته
پیش همین موضوع ،حتی با بیانی تندوتیزتر ،در سفر

فیونا هیل ،مدیر ارشــد شورای امنیت ملی کاخ سفید
در امور اروپا و روســیه به مســکو به طور خصوصی
مطرح شد .به گفته نویســنده مسکوتایمز ،فیونا هیل
مسئله ونزوئال را به عنوان مهمترین مسئله در رابطه
با روســیه مطرح کرد و مسکو نیز به این نتیجه رسید
که میتواند از مســئله ونزوئال همچون اهرم فشاری
برای امتیازگیری از آمریکا در مناطق مختلف و بهویژه
اوکراین استفاده کند.
روســیه بر ایــن باور اســت که احتمــال مداخله
نظامــی آمریــکا در ونزوئال بســیار کم اســت چراکه
ترامــپ نمیخواهد درگیر جنگ دیگری شــود که از
محبوبیتــش میکاهد .با این حال به لحاظ سیاســی
ترامپ روی پیروزی در ونزوئال حساب ویژهای باز کرده
است.
از ســوی دیگر ،حمایت روســیه از مادورو هم بر
پایــه منافع اقتصادی و انرژی اســت و هم منطبق با
چشــمانداز کرملین از نظــم چندقطبی جهانی که بر
اســاس آن مســکو باید تالشهای آمریکا برای تغییر

رژیم در یکی از کشــورهای همپیمان مســکو را مهار
کند .با این همه رویکرد روســیه در مسائل بینالمللی
رویکردی سلسلهمراتبی است که در آن هسته اصلی
منافع روسیه بر اهداف کمتر مهم برتری دارد.
منطــق جان بولتــون مبنی بر دکتریــن مونرو که
مخالــف دخالــت قدرتهای اروپایی در کشــورهای
قاره آمریکاســت ،مســکو را به این باور میرساند که
بر پایه اصل برابری ،حق مشــابهای باید برای روسیه
در اوکراین و دیگر کشــورهای نزدیک به روسیه لحاظ
شود.
پوتیــن در تماس تلفنــی خود با ترامــپ بهطور
مشخص به این موضوع اشاره کرده است .به گزارش
مســکوتایمز ،قطع حمایت نظامی روســیه از مادورو
باید بــا قطع کمکهــای نظامی آمریکا بــه اوکراین
همراه شــود .تاکنون آمریکا به چنین طرحی تن نداده
اســت .اولین دیدار ســرگئی ریابکوف ،معــاون وزیر
خارجه روســیه با الیوت آبرامــز ،نماینده ویژه وزارت
خارجه ایاالت متحده آمریکا در امور ونزوئال در اواسط
ماه مــارس در حالی به پایان رســید که آمریکا صرفا
همان خواستههای قبلیاش را مبنی بر قطع حمایت
روسیه از مادورو تکرار کرد.
در حال حاضر اعتمادی میان واشــنگتن و مسکو
وجود ندارد و هیچ کدام از طرفین نمیتواند اطمینان
داشــته باشــد که اگر حتــی توافقی صــورت بگیرد
طــرف مقابل بــه آن عمل کند .به گفتــه تحلیلگران
دیدار الوروف و پمپئو هــم میتواند به همان ترتیب
دیــدار مقامــات پیشــین پیش بــرود؛ اگــر دو طرف
نشــانهای برای رســیدن به توافق بروز ندهند .برخی
هم بر این باورند که شــاید این شــکل اشتباهی برای
رسیدن به توافق اســت و برای رسیدن به نتیجه باید
مذاکــرات محرمانهای برقرار یا دیدارهایی در ســطح
رئیسجمهــوری دو کشــور برگــزار شــود .تحلیلگر
مسکوتایمز بر این باور است که مسکو در حال حاضر
آماده فروختن مادورو است ولی هنوز مشخص نیست
آیا واشنگتن مهیای پیشــنهاددادن نرخ درست برای
این معامله هست یا نه.

نگراني کارمندان باسابقه وزارت خارجه از ادامه سیاستهاي کاخ سفید
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لیبرالها روایتی اساســی از دولت دونالــد ترامپ دارند .از نگاه آنها،
ترامپ فردی نادان است که برای اقدامات و تصمیمهای خود هیچ ایده
و فکری ندارد .این نوع نگاه دموکراتها باعث ایجاد نگاه فانتزی به کاخ
ســفید شده است؛ بهطوریکه رقبای ترامپ که از  ۲۷ماه اخیر به عنوان
کابوس یاد میکنند چشمانتظار ورود فردی شایسته به کاخ سفید هستند
تا بــه کابوس حضور ترامپ و همفکرانش در کاخ ســفید پایان دهد.با
این حال ،برخی اصول سیاســت خارجی را نمیتوان در این نگاه فانتزی
گنجاند.آرون دیوید میلر و ریچارد سوکولسکی ،دو نفر از حامیان رویکرد
عاقالنه و متعارف در قبال خاورمیانه اخیرا در مقالهای مشترک به رقبای
ترامپ هشدار دادهاند که برخی اقدامات رئیسجمهوری آمریکا در واقع
تالشی است برای ایجاد تغییرات اساسی .میلر به مدت  ۲۴سال کارمند
وزارت امور خارجه بود و یکی از حامیان سرسخت اعمال فشار بر اسرائیل
برای امتیازدادن به فلسطینیها به شمار میآمد .سوکولسکی یکیدیگر
از کارمندان باسابقه وزارت خارجه بود که درحالحاضر مدیریت مؤسسه
تحقیقاتی ویلسون را بر عهده دارد .هر دو دیپلمات باتجربه ابراز نگرانی
میکنند که جانشــین ترامپ نمیتواند سیاســتی را کــه ترامپ در قبال
چالش اســرائیل و فلســطین و نیز خروج از توافق هستهای با ایران در
پیش گرفته اســت ،دوباره به وضعیت ســابق بازگرداند .آنها بهدرستی
به طبیعت متزلزل این سیاســتها و رویکردهای ترامپ اشاره میکنند
اما همانطورکه ترامپ توانست چشمانداز این دو چالش را برای ایاالت
متحده بهطورکامل تغییر دهد ،بازگرداندن این قطار به روال دوره باراک
اوباما فراتر از قدرت جانشینان ترامپ است؛ چراکه میتواند منافع ایاالت
متحــده را با خطراتی جدی مواجه کند .به این ترتیب ،با توجه به اینکه
رقبای ترامپ وعده دادهاند که سیاســتهای او در قبــال خاورمیانه را
دنبــال نخواهند کرد ،باید در انتظار رقابتی پر از چالش هم در مناظرهها
و هم در میدان عمل در خاورمیانه باشیم.رویکرد ترامپ در قبال چالش
اســرائیل -فلسطین را باید رویکردی بیســابقه دانست .چنین سیاستی

حداقل از زمان جنگ اســرائیل برای اســتقالل ســابقه نداشته است .از
آن زمــان تاکنون هیچ دولتی در واشــنگتن ،حاکمیت اســرائیل بر تمام
اورشــلیم )بیتالمقدس( را به رسمیت نشناخته بود و حاضر نبود این
شــهر را به عنوان پایتخت دولت یهودی بپذیــرد .دلیل این احتیاط هم
نقش ایاالت متحده در مذاکرات صلح بود که تالش میشــد واشنگتن
نقش میانجیگری صادق را ایفا کند و به اســرائیل برای حضور پای میز
مذاکره فشار بیاورد.این مفروضات به عنوان پایه و اساس سیاست آمریکا
جانشین ترامپ نمیتواند سیاستی را که ترامپ در قبال چالش اسرائیل
و فلسطین و نیز خروج از توافق هستهای با ایران در پیش گرفته است،
دوباره به وضعیت سابق بازگرداند .آنها بهدرستی به طبیعت متزلزل
این سیاستها و رویکردهای ترامپ اشاره میکنند اما همانطورکه
ترامپ توانست چشمانداز این دو چالش را برای ایاالت متحده
بهطورکامل تغییر دهد ،بازگرداندن این قطار به روال دوره باراک اوباما
فراتر از قدرت جانشینان ترامپ است؛ چراکه میتواند منافع ایاالت
متحده را با خطراتی جدی مواجه کند
در قبال مذاکرات فلســطینیها و اســرائیل از زمان امضای توافق صلح
اســلو در ســال  ۱۹۹۳مورد توجه قرار گرفته بود .دولتهایی که میلر و
سوکولسکی در آنها سمت داشــتند ،همواره اینگونه ادعا میکردند که
درپی اعمال فشــار بر اسرائیل هستند تا به طرف مقابل امتیاز بدهد و از
ســوی دیگر چشم خود را روی اقدامات تشکیالت خودگردان فلسطینی
برای تهدیــد صلح میبســت.با ورود ترامپ به کاخ ســفید ،همهچیز
تغییر کرد .این دو دیپلمات باتجربه در کاخ ســفید مانند بسیاری دیگر از
دیپلماتها اعتقاد دارند که بهرسمیتشناختن قدس به عنوان پایتخت
اســرائیل و اتخاذ رویکرد تهاجمی علیه تشکیالت خودگردان فلسطین،

تمام امیدهــا برای پایاندادن به این بحــران در روندی دیپلماتیک را از
بین برده اســت .این تغییــر رویکردها همچنان ادامــه دارد و اخیرا نیز
ترامپ اعالم کرده که حق حاکمیت اســرائیل بــر بلندیهای جوالن را
به رســمیت میشناسد و فلسطینیها یک گام دیگر از امیدهایشان برای
تشکیل کشوری مستقل دور شدند .شــاید منتقدان ترامپ بهدرستی به
این نکته اشاره کنند که ســپردن پرونده صلح خاورمیانه به دست جرد
کوشــنر ،مشــاور و داماد بیتجربه ترامپ ،اقدامی نابخردانه بود و هیچ
موفقیتی نمیتوان برای آن متصور شد اما این واقعیت را هم نمیتوان
انــکار کرد که سیاســتهایی کــه در دهههای اخیــر دولتهای مورد
حمایت آنها اجرا میکردند هم تحقق صلح میان اســرائیل و فلسطین
را دســتنیافتنیتر از هر زمان دیگری کــرده بود.خروج ترامپ از توافق
هســتهای که دولت اوباما با ایران به امضا رســاند هم نمونه دیگری از
ورود غلبــه واقعنگری بر نگاه خوشبینانه بــود .تالش برای پایاندادن
بــه هژمونی ایران در خاورمیانه از جمله در ســوریه را باراک اوباما قبل
از مذاکرات هســتهای در دستور کار داشــت ،اما یکباره سیاست خود را
در قبال تهران تغییر داد .توافق هســتهای نیز در شرایطی به امضا رسید
که زیرساختهای هســتهای ایران نابود نشدند بلکه فعالیت آنها برای
دوره زمانی قابل انقضا متوقف شــد و پــس از پایان این دوره ،تهران اگر
میخواست میتوانست به فکر ساخت بمب اتمی بیفتد .برخالف نگاه
میلر و سوکولســکی ،هدف تغییر دیپلماسی ایاالت متحده در قبال ایران
و افزایش فشار بر این کشــور تنها با هدف تغییر رفتار تهران انجام شده
اســت .به نظر میرسد در شــرایط فعلی ،ایرانیها و فلسطینیان بدون
هیــچ اقدام خاصی ،برای انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا در ســال
 ۲۰۲۰انتظار بکشــند .اما اگر ترامپ دوباره انتخاب شــود آنها دیگر باید
با واقعیت روبهرو شوند و اگر فلســطینیها خواهان یک کشور مستقل
هستند باید سیاست خود را بر اساس واقعیت موجود تنظیم کنند.
منبع :نشنالریویو

ترامپ مالیات کاالهای چینی را افزایش میدهد

اسرائیل و گروههای فلسطینی براي پایان درگیريها توافق کردند

ﺟﻨﮓ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ

ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﺗﺶﺑﺲ

درحاليکه قــرار بود بار دیگــر نمایندگان چین
و ایــاالت متحده آمریکا براي پایــاندادن به جنگ
تعرفهها بین دو کشور بر ســر میز مذاکره بنشینند،
دونالد ترامپ ،رئیسجمهــوري آمریکا در توییتي
نوشــت که از روز جمعه تعرفه بــر روی کاالهای
چینی را تا بیش از دو برابــر افزایش خواهد داد و
تعرفههای جدید دیگری معرفــی خواهد کرد .به
نظر میرســد ترامپ نميخواهد براي همیشه به
جنــگ تجاري خــود را با پکن پایــان دهد و بدون
شــك افزایش تعرفهها بر روی این مذاکره ســایه
مياندازد.
قرار بــوده هیئتــی بلندپایه به سرپرســتی لیو
هــه ،معاون نخســتوزیر چین فردا به واشــنگتن
بــرود و مذاکــرات با مقامــات آمریکایی را از ســر
بگیرد .اما رســانههای آمریکایی گــزارش کردهاند
که توییت ترامپ باعث شــده چین لغو ســفر تیم
مذاکرهکنندهاش را بررسی کند.
بنا بر توییت ترامپ ،چین در  ۱۰ماه گذشــته ۲۵
درصــد تعرفه بــر روی محصــوالت تکنولوژی به
ارزش  ۵۰میلیارد دالر و  ۱۰درصد بر روی کاالهای
دیگری به ارزش  ۲۰۰میلیارد دالر میپرداخته است
که از روز جمعه تعرفــه ۱۰درصدی به  ۲۵درصد
افزایــش خواهــد یافت .به گفتــه ترامپ کاالهای

چینــی بــه ارزش  ۳۲۵میلیارد دالر کــه تاکنون از
پرداخت تعرفه معاف بودهاند» ،بهزودی« با تعرفه
۲۵درصــدی روبهرو خواهنــد شــد .او در توییت
دیگری نوشــت» :مذاکره بازرگانــی ادامه خواهد
داشــت اما بســیار آهســته .آنها میخواهند از نو
مذاکره کننــد .نخیر« .به گفته مخالفان سیاســت
دولــت آمریکا ،اگرچــه ممکن اســت محدودیت
تجــاری در حمایت از صنایع داخلی آن کشــور از
لحاظ حفــظ و ایجاد اشــتغال در کوتاهمدت مؤثر
باشــد و با جلب نظــر طبقه کارگر یک دســتاورد
سیاسی محسوب شــود اما با توجه به ابعاد بزرگ
اقتصاد آمریکا و چین ،تأثیــر نامطلوب محدودیت
تجاری بر شــرایط اقتصاد جهانــی در بلندمدت به
زیان همگان تمام خواهد شد.
از سوي دیگر ،ساعاتی پس از انتشار خبر حضور
دو رزمناو آمریکایی در نزدیکی جزایر تحت مالکیت
پکن در دریای چین جنوبی ،وزارت خارجه چین این
اقدام را تحریکآمیز ارزیابی کرد و از نیروی دریایی
آمریکا خواســت تــا منطقه را ترک کنــد .همزمان
نیروی دریایی آمریکا مدعی شد هدف از اقدام اخیر
تضمین دسترسی به آبراه بینالمللی دریای چین
جنوبی و بهچالش کشــیدن زیادهخواهیهای پکن
است.

گروههای فلسطینی اعالم کردند که پس از دو روز
تبادل آتش در نوار غزه بین فلســطینیها و اسرائیل،
با میانجیگری مصر در ایــن منطقه آتشبس برقرار
شده اما اسرائیل تاکنون درباره آتشبس اظهارنظری
نکرده اســت .بار دیگر رویدادی مرگبــار در نوار غزه
تکرار شــد؛ ابتدا صدها موشک از نوار غزه به سمت
اسرائیل شلیک شد و ســپس ارتش اسرائیل به غزه
حمله کرد و پایگاههای گــروه حماس را هدف قرار
داد .این اولین بار در پنج سال گذشته بود که حمالت
مرگباری از غزه به خاک اسرائیل انجام شده است.
روز گذشته شــبکه تلویزیونی متعلق به حماس
اعالم کرد که نمایندگان فلسطینی و مصری گفتهاند
آتشبس در نوار غزه از صبح دوشــنبه برقرار شــده
اســت .براساس گزارشهای خبری ،هیچ موشکی از
جانــب غزه و هیچ حمله هوایی اســرائیلی از زمان
اجرائیشدن آتشبس گزارش نشده است.
بهگفته کماندوهای ارتش اسرائیل ،صبح یکشنبه
بیش از  ۶۰۰موشــک به مناطق اســرائیلی شــلیک
شد .این موشکها که به شــهرهای جنوبی اشدود،
اشــکلون و بئر شبع شلیک شدند ،چهار نفر را کشته
و هفت نفــر را زخمی کردند .روز یکشــنبه گزارش
شــده بود که ســازمان ملل متحد بــه همراه قطر و
مصر در تالش هســتند تا آتشبس مجــددا در این

وکیل سابق ترامپ در زندان
 مایکل کوهن ،وکیل ســابق دونالد ترامپ ،روز
گذشــته برای آغاز مجازات سه سال حبس درباره
موضوع جرائمی مانند نقض قوانین مالی کمپین
انتخاباتــی به دلیل پرداخت حقالســکوت به دو
زنی که با ترامپ رابطه غیراخالقی داشتند ،روانه
زندان شد.

سفر مادورو به روسیه
 نیــکالس مــادورو ،رئیسجمهــوری ونزوئال،
مــاه آینده میالدی برای شــرکت در یک نشســت
اقتصادی به روســیه ســفر میکند .این در حالی
اســت که وزیر خارجه ونزوئال هماکنون در روسیه
حضور دارد.

حفتر متعهد به آزادی طرابلس
 فرمانــده ارتــش ملی لیبی متعهــد به آزادی
طرابلس از وجود شــبهنظامیان مســلح شد .به
گزارش ایســنا ،به نقل از شــبکه الجزیره ،خلیفه
حفتر ،فرمانــده ارتش ملی لیبی ،خواهان نابودی
»نیروهای دشــمن« شــد و تأکید کرد که عملیات
ارتــش در طرابلــس همچنــان ادامــه دارد و
نیروهایش در کمین نیروهــای دولت توافق ملی
لیبی بوده و از مقرهایشان بهخوبی آگاه هستند.

تمایل مکرون برای سفر به موصل
 یک منبع آگاه از تمایل رئیسجمهوری فرانسه
برای سفر به شهر موصل در جریان سفر آتی او به
عراق خبر داد .به گزارش ایســنا ،به نقل از روسیا
الیــوم ،این منبع آگاه اعالم کــرد :امانوئل مکرون
قرار بود در مارس گذشــته به عراق سفر کند؛ اما
سفرش به ماه آوریل موکول شد و قرار است نیمه
دوم سال جاری میالدی به این کشور سفر کند.

تکهپراني سندرز خطاب به ترامپ
 برنــی ســندرز ،ســناتور آمریکایــی و نامــزد
دموکــرات انتخابــات ریاســتجمهوری ،۲۰۲۰
اظهار کرد :همانطور که مطمئنم همه میدانید،
من و ترامــپ ،رئیسجمهوری آمریــکا ،اختالف
عقیدههایــی با هم داریم؛ امــا احتماال بزرگترین
اختالف ما این اســت که ترامپ بر اینکه تغییرات
اقلیمــی یک شــوخی اســت ،اصــرار دارد .او از
دونالــد ترامپ به دلیــل اینکه زمانــی گفته بود
صــدای توربینهــای بادی موجب بروز ســرطان
میشود ،انتقاد و به تمســخر او را یک »دانشمند
ژرفاندیش« توصیف کرد.

درخواست براي گفتوگوی ملی
در الجزایر
 رئیسجمهــوری موقت الجزایــر ضمن تأکید
بر اجرای تعهد خــود درباره برگــزاری انتخابات
ریاســتجمهوری در موعد مقرر آن یعنی چهارم
جوالی خواســتار رایزنــی میان همــه گروههای
سیاســی و مدنی شــد .به گزارش ایسنا ،به نقل از
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه ،عبدالقادر بن صالح،
رئیسجمهــوری موقــت الجزایر ،در ســخنرانی
خــود همــه گروههــای سیاســی و مدنــی و نیز
شخصیتهای مستقل را به انجام رایزنی با هدف
فراهمکردن شرایط مساعد و بررسی سازوکارهای
مناســب برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری
در موعد مقرر آن فراخواند.

سفر غني به پاکستان
 نخســتوزیر پاکســتان از رئیسجمهــوری
افغانســتان برای سفر به اسالمآباد دعوت کرد .به
گزارش ایرنا ،عمرانخان در تماسی تلفنی آمادگی
کشــورش را برای همکاری در تأمین صلح و ثبات
افغانستان اعالم کرد.

توییت جبران باسیل درباره هدیه
حزباﷲ
 جبران باســیل ،وزیر خارجه لبنــان ،تصویر پوکه
خمپارهای را که از ســوی حــزباﷲ لبنان به او اهدا
شــده بــود ،در توییتر خود منتشــر کرد .بــه گزارش
خبرگزاري مهر ،او این پوکه را تبدیل به گلدان کرده و
چند شاخه گل در آن قرار داده است.

منطقه برقرار شــود .روزنامه هاآرتص نیز به نقل از
منابع دیپلماتیک نوشــت مصر ،قطر و سازمان ملل
پیشــنهادی را به تلآویو بــرای اجرای آتشبس بین
ارتش این رژیم و گروههای مقاومت در غزه دادند.
دونالد ترامــپ ،رئیسجمهــوری آمریکا هم در
صفحه توییتر خود نوشت:
یــک بار دیگــر اســرائیل با
هجوم مرگبار حمالت راکتی
ÕYÄ¸u»®Ë¾Ì»Á§Ã|ËY»ÖÆ³M
از سوی گروههای تروریستی
حمــاس و جهاد اســالمی
مواجه است و ما از اسرائیل
Á§Ä]d^¿{Y{¿{¾ËÁ«ÕY{ÆÕ]§Z»ÕZÅÄ¿ZËZa½Z»Z
در دفــاع از نیروهایــش
» |ËZ¼¿¹Y|«YËY|mYÁÖ«Â¬uÁÖ¬Ì¬u{Y§YÄ]¶Ë}cZz/»Z]¾Ì
صــد درصــد حمایــت
·~d§ZË{dÆmÁc|»Ä]ÖÆ³MZ/f¿YYa|À¿YÂeÖ»½ZÌZ¬f»Y
میکنیــم .رئیسجمهوری
YÂ¸]ÕY|f]YºË|«½YÆe½Y|Ì»¾ËÁ«{«YÁ½Z»Z/Ö·Z»Â»YÄ]{ZÀ/Y
آمریــکا در توییــت دیگری
|ÀËZ¼¿Ä mY»Qazvin iRdËZZË¹Á{Ä¬^½Z³{YMÄ¿ZËZaÆ»y
نوشــت :خطاب بــه مردم
« Öf^iÔaZ]]»f» Yf»Ä]½Zf»Y{Z]ÕZÆÀÌ»YÄ
غزه ،این اقدامات تروریستی
§z]YÕn»ÁÁ¨»Ö¸YYÖ
علیه اســرائیل برای شــما
dYZfz»cY{ZÆÀÌaÄÌ¸¯µÂ^«ZË{{½Z»Z
چیزی به بــار نمیآورد ،به
dYÃ|ËY»Ã|¿]Ã|ÆÄ]ÖÆ³Mk{ÄÀËÅ
جــز بدبختی .به خشــونت
پایــان دهید و در راســتای
Õ]§Z»ÕZÅÄ¿ZËZa½Z»ZÖ»Â¼]YÁ
صلــح کار کنیــد؛ صلــح
میتواند به وقوع بپیوندد.

