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ترکیه :خروج امریکا از
سوریهبایدباهماهنگی
ایران ،روسیه و ترکیه باشد

ندا آکیش
خبرنگار

تنها چند دقیقه پس از نخستین سخنرانی تلویزیونی
دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری امریــکا از اتــاق
بیضی کاخ سفید برای مردم کشــورش ،که در آن بار
دیگر بر خواســتهاش مبنی بر موافقــت دموکراتها
بــا بودجه ســاخت دیوار مــرزی تأکیــد و دموکراتها
را مقصر طوالنی شــدن تعطیلی دولــت اعالم کرد،
نانسی پلوسی ،سخنگوی مجلس نمایندگان و چاک
شــومر ،رهبر دموکراتهای ســنا واکنش نشــان داده
و در ســخنرانیهای جداگانــه و پــی در پــی ترامپ را
رئیس جمهوری «ترســو» که مدام «اطالعات غلط
و تحریــف شــده» به مــردم میدهــد و میخواهد با
سوءاستفاده از ترس مردم دیوار مرزی پرهزینهاش را
بسازد ،معرفی کردند .واکنش این دو مقام دموکرات
بــه ســخنرانی ترامــپ در هجدهمیــن روز تعطیلی
دولت این حس را به مردم امریکا القا کرد که بحران
تعطیلی دولت به این زودیها قابل حل نیست ،زیرا
دیــوار مرزی مورد عالقه ترامپ هنوز در کپیتال هیل
به اندازه کافی حامی ندارد .خانم پلوسی در واکنش
به ســخنرانی ترامپ ،گفــت :پرزیدنــت ترامپ باید
به گروگان گرفتن مــردم امریکا خاتمه دهد ،باید به
بحرانســازی خاتمه دهد و باید دولت را از تعطیلی
خارج کند .وی با متهم کردن رئیس جمهوری امریکا
بــه دروغگویی و تحریــف واقعیت افزود :متأســفانه
بیشتر آنچه از پرزیدنت ترامپ در طول این تعطیلی
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ëëهاآرتص :سخنگوی
دو خط
وزارت خارجــه رژیــم
خــــبر
صهیونیســتی مدعــی
شــد 13 ،هیــأت از کشــورهای عربــی بــه
اراضیاشغالیسفرکردهاند.
 ëëالجمهوریــه:رئیس دفتر امنیت ملی
ســوریه چنــد روز قبل ســفری بــه ریاض
داشتهاست.
ëëفرانس پرس :نیروهای مسلح ونزوئال
به مادورو اعالم وفاداری کامل کردند.
ëëاسپوتنیک:زلمای خلیلزاد ،فرستاده
ویژه واشــنگتن در افغانســتان به چین،
هندوستان ،افغانســتان و پاکستان رفته
تا با مقامهای ارشــد این کشــورها درباره
توگوکند.
صلحافغانستانگف 

ترامپ به مردم اطالعات غلط میدهد

بیمعنا شنیدیم مملو از اطالعات غلط و حتی عناد
بوده اســت .رئیس جمهوری امریکا ترس را انتخاب
کــرده اســت .مــا میخواهیم بــا حقایق آغــاز کنیم.
چاک شــومر ،رهبر دموکراتهای ســنا نیز خواســتار
جدا کــردن دو مقوله تعطیلی دولــت و چانه زنیها
درباره امنیت مرزی شــد و گفت :میتوان دولت را از
تعطیلی خارج کرد و همزمان به چانه زنیها بر ســر
امنیت مرزی ادامه داد .هم دموکراتها و هم رئیس
جمهوری خواستار امنیت مرزی قویتر هستند اما ما
بشدت با رئیس جمهوری بر سر این موضوع که باید
شدیدترین روش اتخاذ شود ،اختالف نظر داریم.
ëëترامپ؛آقایبحرانآفرین
شومر افزود :اکثر رؤسای جمهوری از دفترشان برای
رســیدگی بــه مهمترین اهــداف اســتفاده میکنند.
ایــن رئیسجمهــوری امــا تنهــا از دفتــرش بــرای
بحرانآفرینــی ،ایجــاد رعــب و وحشــت و تحریــف

فرانسه حساب کمک به بوکسور جلیقه زردها را بست
فروغ احمدی
خبرنگار

دولت فرانســه حســاب مالی مربــوط به یک کمپین
اینترنتی جلیقه زردها را مســدود کــرد .این صندوق
کمکهای مردمی برای بوکســوری پــول جمعآوری
میکرد که روز شــنبه چند نیروی امنیتی را کتک زد و
راهی زندان شــد .روز شنبه هنگامی که جلیقه زردها
درجریاننخستینتظاهراتخوددرسال 2019قصد
داشــتند با عبور از روی یکی از پلهای رودخانه ِســن
خود را به ســاختمان مجلس شــورای ملی برسانند،
کریستوف دتینگر قهرمان ســابق مشتزنی فرانسه

در حال عبور از منطقه بود که متوجه خشونت پلیس
علیه معترضان شد .او که یک بوکسور حرفهای است
پــس از بحث و جدل با مأموران ،به روی پل پرید و با
ضربات مشــت ،یک گــروه  4نفره از آنهــا را به عقب
هل داد تا راه جلیقه زردها باز شــود .ســاعاتی پس از
درگیری بین پلیس فرانسه و مشتزن رودخانه سن
توئیتیازطرفپلیسخطاببهبوکسورجلیقهزردها
صادر شد« :آقایی که یکی از همکاران ما را زدید ،شما
شناســایی شــدید .از قرار معلوم شــما بهعنوان یک
بوکسور ،خیلی به مقررات احترام نمیگذارید .ما به
شما موازین قانون کیفری را یاد خواهیم داد».
بوکســور جلیقه زردها بامداد دوشنبه خود را تحویل

افــکار از آشــوب درون دولت اســتفاده میکند .نماد
امریــکا بایــد مجســمه آزادی باشــد نــه یــک دیــوار
 10متری .ترامپ قصد داشت شب گذشته نیز برای
سومین بار با رهبران کنگره بویژه با رهبران دموکرات
دیدار کند اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند ،این
دیدار ســوم هــم بینتیجه خواهد مانــد ،زیرا رئیس
جمهوریامریکادرسخنرانیتلویزیونیروزسهشنبه
خودکهدرپربینندهترینزمانتلویزیونامریکاانجام
شد ،بدون اعالم حالت اضطراری در کشور ،خواستار
اختصــاص  5.7میلیــارد دالر بــرای ســاخت دیــوار
مرزی شده بود در حالی که دموکراتها برای امنیت
مرزی بودجه 1.3میلیارد دالری در نظر گرفتهاند و با
ساختدیوارمرزینیزاساساًمخالفهستند.ترامپ
گفــت :چند امریکایی دیگر باید بمیرند تا این اقدام
توســط کنگره انجام شــود .این مسأله انتخاب میان
درســت و غلــط ،عدالــت و ناعدالتی اســت .رئیس

پلیس داد و هنوز در بازداشــت به سر میبرد .پلیس
پس از دســتگیری از او خواست که خسارت مأموران
آســیب دیده را بپــردازد تــا روند آزادیاش ســریعتر
طی شود به همین خاطر وبسایت لیچی که به افراد
متقاضی برای جمعآوری کمکهای مالی و خیریه،
امکان راهاندازی کارزارهای مشابه را میدهد ،دست
بهکارشدوصندوقیرابرایارسالکمکهایمردمی
به این بوکسور ایجاد کرد .در کمتراز  48ساعت بیش
از  7هزار شهروند فرانسوی در این جمعآوری کمک
مشــارکت کردند .اما ســاعاتی بعد مارلن شیاپا وزیر
برابــری زنان و مــردان و یکی از نزدیکتریــن یاران و
همفکران امانوئل مکرون ،رئیس جمهوری فرانسه،

جمهــوری امریکا ادعــا کرد ۹۰ ،درصــد هروئینی که
در امریکا فروخته میشــود از مکزیک میآید .بعید
بهنظر میرسد درخواست ترامپ برای دیوار مرزی
 60رأی الزم را در ســنا کســب کنــد .جمهوریخواهان
در انتخابات میان دورهای نوامبر اکثریت خودشــان
در سنا را از  ۴۷به  ۵۳افزایش دادند اما همچنان به
رأی حداقل هفت دموکرات نیاز دارند تا لوایح مورد
نظرشان رأی بیاورد.
ëëدود تعطیلــی دولــت امریــکا در چشــم رژیــم
صهیونیستی
عالوه بر این شکاف داخلی به وجود آمده در امریکا،
دود تعطیلی بخشهایی از دولت فدرال این کشــور
کم کم دارد به چشــم متحدان خاورمیانهای امریکا
و در رأس آنهــا رژیــم صهیونیســتی هــم مــیرود،
زیــرا روز سهشــنبه و در هجدهمیــن روز از تعطیلــی
دولت امریکا دموکراتهای سنا مانع تصویب طرح
«تقویت امنیت امریکا در خاورمیانه» که طرحی به
نفع رژیم صهیونیســتی است ،شــدند .این طرح اگر
تصویب میشد ،راه برای اعمال تحریمهای بیشتر
علیه ســوریه بــاز و کمک امنیتی به اســرائیل و اردن
تضمیــن میشــد .همچنین بــه موجب ایــن طرح
امریکاییهــای حامــی بایکــوت اســرائیل مجــازات
میشدند .به گزارش رویترز ،این طرح در سنا ۵۶رأی
موافق کسب کرد اما نتوانست به حدنصاب  60رأی
برســد ،زیرا اکثر دموکراتهای ســنا متعهد شدهاند
تــا زمانــی کــه تدابیری بــرای پایان تعطیلــی دولت
اندیشیدهنشود،تماملوایحرامسکوتبگذارند.

از وبســایت لیچی خواســت فوراً صندوق حمایت از
«مشــتزن جلیقه زردها» را مســدود کند زیرا کمک
به یک متهم به کتک زدن نیروهای پلیس شــرم آور
است .در حالی که اعتراضات جلیقه زردهای فرانسه
چندین هفته شروع شــده و هنوز هم ادامه دارد ولی
دولتفرانسههنوزنتوانستهتظاهراتهاراکنترلکند
و به خواستههای معترضان تن دهد .در همین راستا
دیروز ادواردو فیلیپ ،نخستوزیر فرانسه در واکنش
به تظاهرات جلیقه زردها در شــهرهای مختلف این
کشــور از وضع قوانین سختگیرانه در مورد تجمعات
خبر داد و اعالم کرد که دولت با تظاهراتهای بدون
مجوزمقابلهمیکند.
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در پی حواشــی خــروج نیروهــای امریکا از
سوریه ،مولود چاووش اوغلو ،وزیر خارجه
ترکیه گفــت« :روند خارج کردن ســربازان
امریکا باید با هماهنگی ســه کشــور ایران،
روسیه و ترکیه صورت بگیرد».
بهگــزارش خبرگــزاری راشــا تــودی ،او در
ادامــه تصریــح کــرد کــه ایــاالت متحــده
در مســیر خــروج نیروهایــش از ســوریه بــا
مشــکالتی مواجه شــده اســت و این کشور
بایــد بــرای پیشــبرد هدفش با کشــورهای
توافــق آســتانه هماهنگ شــود .چــاووش
اوغلــو در ادامــه افــزود« :خــروج از ســوریه
برای امریکا بسیار ســخت شده است؛ زیرا
ســربازان امریکایی با یک گروه تروریســتی
بشــدت ادغام شــدهاند ».چــاووش اوغلو
اواخر دســامبر روسیه را دعوت کرد تا برای
مذاکره درباره شرایط سوریه با ترکیه دیدار
کند .او گفت که برای مذاکره دوجانبه ایران
و ترکیــه چارچــوب زمانــی خاصی تعیین
نشــده اســت و زمینه برای دیدار سهجانبه
در مســکو فراهم شــده اســت .او در بخش
دیگــری از اظهاراتــش بــا اشــاره بــه توافق
ادلب گفت« :تاکنون در این توافق و اجرای
آن دچار مشکل نشــدهایم و امیدواریم که
ازایــن پس هم در اجرای ایــن توافق دچار
مشکلنشویم».

واکنش رهبران حزب دموکرات به اولین سخنرانی تلویزیونی رئیس جمهوری امریکا:

بستههایمشکوکپشتدرهای
 9دفتر دیپلماتیک در استرالیا
اقیانوسیه

فرحناز دهقی
خبرنگار

بستههایی که به چند سفارتخانه و کنسولگری در دو شهر ملبورن و کانبرای استرالیا
ارســال شــده اســت ،تبدیل به مهمترین پرونده امنیتی این روزهای این کشور شده
اســت و پلیس اســترالیا با بازداشــت چند مظنون ســعی بر پیدا کردن متهمان این
پرونده دارد .ب ه گزارش گاردین ،این بستهها که هنوز ماهیت و جزئیاتشان مشخص
نشدهوتعدادآنهابین 12تا 14عدداعالمشدهاست،بهکنسولگریهایایتالیا،یونان،
کره جنوبی ،پاکســتان ،مصر ،امریکا ،انگلیس ،سوئیس و آلمان ارسال شدند و پس
از آن ،دســتگاه اطالعاتی استرالیا با حضور در محل ،فوراً کنسولگریها در ملبورن را
تخلیه کرد .در بیانیه کوتاهی که دیروز پلیس این کشــور منتشــر کرد ،نوشــته شده که
این بستهها را نیروهای خدمات اضطراری بررسی کردهاند .شبکه ایبیسی استرالیا
گزارشدادکهکارکنانخدماتاضطراریدرمقابلکنسولگریهایهند،کرهجنوبی،
نیوزیلند ،یونان و ایتالیا دیده شدهاند .پلیس نیز اعالم کرد« :تمام نشانهها و اوضاع
اطراف کنسولگری بررسی شدهاند» اما جزئیات دیگری را در رابطه با این اتفاق فاش
نکرد .کنسولگریهای امریکا و انگلیس هم ارسال بستههای مشکوک به دفاترشان
در استرالیا را تأیید کردند اما تا لحظه نگارش این گزارش ،خبری از انگیزه و عامالن
آن منتشــر نشده اســت .پلیس فدرال اســترالیا دریافت بستههای مشــابه در اماکن
دیپلماتیک خارجی در کانبرا پایتخت استرالیا را نیز تأیید کرد .به گزارش ایرنا ،پلیس
فدرال این کشــور اگرچه فهرست نمایندگیهای سیاسیای را که رسانههای استرالیا
اعالم کرده بودند ،تأیید نکرد اما گزارش داد ،در سراسر ملبورن وضعیت فوقالعاده
اعالم شــده و بررســی در مورد بســتههای مشــکوک ارســالی به نمایندگی سیاســی
کشورهای مختلف در این شهر در دست بررسی قرار گرفته است.
ســخنگوی کمیســیون عالی بریتانیا نیز تأیید کرد که دفترش در ملبورن این بســته
مشــکوک را دریافــت کــرده اســت .او در این بــاره گفت« :مــا با خبرگزاری فرانســه و
مقامهــای محلــی و امنیتــی در ارتباطــی تنگاتنگ هســتیم .تمــام کارمنــدان ما در
صحت و سالمت هستند و اوضاع در دفترمان مساعد است .با این حال از مقامهای
امنیتی اســترالیا خواهش میکنم هرچــه زودتر عامالن بــه راه انداختن این ترس را
شناسایی کنند ».بهگزارش رویترز ،کنسولگری سوئیس در ملبورن نیز جعبه کوچکی
که روی آن نوشــته شده بود «پنبه نســوز» دریافت کرد .پیتر ارب همسر مانوئال ارب،
کنســول افتخاری سوئیس در ملبورن ،گفت« :ما فوراً این بسته را در کیفی گذاشتیم
و بــه خدمات اضطراری تلفــن کردیم و گزارش دادیم .آنها هم فوراً خودشــان را به
کنســولگری رساندند و این بســته را از ما تحویل گرفتند .ما نمیدانیم در آن چه بود
اما فهمیدیم که احتماالً در آن موادی بوده که نمیتوانسته باعث بروز خطر زیستی
شــود» .پیش از این ،در روز دوشــنبه نیز بســته مشــکوکی به کنســولگری آرژانتین در
سیدنی ارسال شده بود اما بعدتر مشخص شد این موارد سمی نیستند.

