ﺟﻬﺎن

ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3192

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  21ﺗﯿﺮ 1397

7

ﺧﺒﺮ

آغاز نشست ناتو زیر سایه تنش ترامپ با اروپا

روﯾﺪاد

آمریکا جنگ تعرفهها با چین را
تشدید کرد

شکاف در خط مقدم

 ۱۱کشته در حمله به شهر جاللآباد

یونان  ۲دیپلمات روس را اخراج کرد

مسکو :تالفی میکنیم
 دولت یونان اعالم کرد دو دیپلمات روس را به
اتهام »فعالیتهای غیرقانونــی« و دخالتهایی
که »امنیت ملی این کشــور را بــه خطر انداخته«
اخــراج خواهد کرد و از ورود دو دیپلمات دیگر به
دلیل فعالیتهای غیرمتناسب با وضعیت شغلی
ممانعت به عمل میآورد .به گزارش ایسنا به نقل
از خبرگــزاری رویترز ،وزارت خارجه روســیه گفته
اســت که به اخراج دیپلماتهــای روس از یونان
واکنش نشــان خواهد داد .براساس بیانیه وزارت
خارجه روســیه دراینباره اقدام مشــابهی انجام
خواهد شــد .آتن این دیپلماتها را به تالش برای
جمــعآوری اطالعات و رشــوهدهی به مقامهای
دولت متهم کرده اســت .منابع دیپلماتیک ارشد
یونان اعالم کردند که آتن خواســتار خروج فوری
این دو پرسنل ازجمله ویکتور یاکاولوف ،یک مقام
سفارت روســیه ،اســت .این منابع اعالم کردند:
بااینحال یونــان همواره خواهان همکاری خوبی
با روســیه برای ارتقای روابط دوســتانه میان دو
ملت اســت؛ اما باید دو کشــور بــه حاکمیت دو
طرف احترام بگذارند .آنهــا اعالم کردند :موضع
محتاطانه یونان در مســئله مسمومیت جاسوس
پیشــین روس و پیروینکردن از دیگر کشــورهای
غربی موضعی بود که مورد اســتقبال مسکو قرار
گرفــت که با وجود تالشهــای دولت یونان برای
حفظ روابط با روسیه ،مسکو تالش میکند که در
امور داخلی یونان دخالت کند.

دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوري ایــاالت متحده ،در
بدو ورود به بروکســل حمالت خود علیه اعضاي ناتو از
جمله آلمان را از ســر گرفت .او که در ســاعات ابتدایي
ســفر به پایتخت بلژیک با هدف شرکت در نشست سران
ناتو صبحانهاي کاري با ینس اســتولتنبرگ ،دبیر کل این
ائتالف ،داشــت پیکان حمالت خــود را متوجه آلمان و
این کشــور را به دنبالهروي از مســکو متهم کرد .ترامپ
با اشــاره به حمایت مالي دولت آنگال مرکل از روســیه
بــراي احداث خط لولــه گاز »نورتاســتریم  «۲و برنامه
برلین براي واردات گاز از روســیه ،آلمان را »اسیر و تحت
کنترل« روســیه دانست .آلمان از ساخت خط لوله جدید
 ۱۱میلیارددالري براي انتقال گاز روســیه به حوزه بالتیک
حمایــت کرده و ایــن اقدام بــا اعتراض دیگــر اعضاي
اتحادیه اروپا روبهرو شــد .آنگال مرکل تأکید دارد که این
ســرمایهگذاري از سوی بخش خصوصي انجام ميشود
نه با پول مالیاتدهندگان آلماني.اما رئیسجمهور آمریکا
کــه از پایبندنبودن آلمان و دیگر کشــورهاي اروپایي به
تعهد خود در قبــال بودجه نظامي ناتو ناراضي اســت
اینگونه به دولت مرکل تاخت» :جالب اســت که برلین
توافق بزرگي با روســیه امضا ميکند اما ما در ناتو دنبال
آن هستیم تا در برابر روسیه ایستادگي کنیم .ایاالت متحده
از آلمان ،فرانسه و تمام اروپا محافظت ميکند اما همین
کشورها میلیاردها دالر به خزانه روسیه ميریزند .روسیه
 ۷۰درصد نیاز گاز طبیعي آلمان را تأمین ميکند و به این
ترتیب آلمان اسیر روسیه شده است .آلمان در سالهاي
گذشــته با کنارگذاشــتن زغالســنگ و انرژي هســتهاي
وابســتگي بیشــتري به نفت و گاز دارد که بخش مهمي
از آن از روسیه تأمین ميشــود و این موضوعي است که
ناتو باید به آن توجه کند« .اورســوال فــون درالین ،وزیر
دفاع آلمان ،در پاســخ به انتقادهــاي ترامپ با تأیید این
واقعیت که برلین چالشهاي زیادي با مسکو دارد ،تأکید
کرد» :کشورش زنداني سیاست روسیه نیست و بهتر است
خط ارتباطــي میان متحدان ،دوســتان و حتي مخالفان
خــود را حفظ کنیم« .ســران ناتو روز گذشــته نشســت
خود در بروکســل را در حالي آغــاز کردند که انتقادهاي
ترامپ علیه اعضاي اروپایي نگرانيهایي را میان رهبران
اروپایي برانگیخته اســت .هزینه دفاعي ناتو براي آمریکا
موضوعي اســت که ترامپ همیشه به آن اعتراض کرده
و در دیــدار خود با دبیرکل ناتو نیــز این موضع را مطرح
کرد .ترامپ در آســتانه ورود به بروکسل با انتشار توییتي
اعتراضي خطاب به اروپایيها نوشت» :آیا آنها پول آمریکا
را برخواهنــد گرداند؟« .رئیسجمهور آمریــکا در دیدار

خود با دبیر کل ناتو به موضوع تعهدات دیگر کشــورها
به ناتو نیز اشــاره کرد و باز هم بــه دولت آلمان تاخت:
»کشورهایي مثل آلمان باید تعهد بیشتري نشان دهند؛ آن
هم نه براي سالهاي آینده ،بلکه همین امروز.
آلمان بسیار ثروتمند و قدرت اول اقتصادي اروپاست
امــا درباره افزایش تدریجــي بودجه اختصاصي خود به
ناتو تا ســال  ۲۰۳۰سخن ميگویند .در صورتي که همین
امــروز ميتواننــد بودجه متعهدشــده را تأمیــن کنند و
مشکلي هم در این مســیر ندارند ،اما واقعیت این است
که آنها اســیر روسیه شدهاند« .دونالد ترامپ همچنین با
اشــاره به جنگ تعرفهها از عدم توازن تجاري بین ایاالت
متحده و کشورهاي اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت :سال
گذشته آمریکا  ۱۵۰میلیارد دالر در تجارت خود با اتحادیه
اروپا متحمل ضرر شــد .عالوه بر آن ما حدود  ۷۵درصد
خرج ناتو براي تأمین امنیت اروپا را پرداخت ميکنیم اما
اروپایيهــا نه؛ از ناتو نفع بیشــتري ميبرند اما حاضر به
انجام تعهد خود نیستند.
ینــس اســتولتنبرگ ،دبیــرکل ناتو ،هم در پاســخ به
انتقادهاي ترامپ ،منزويکردن مسکو را پس از تحوالت
اوکرایــن و انضمام شــبهجزیره کریمه به خاک روســیه
اقدامي نادرســت خواند و در عین حــال تأکید کرد» :ناتو
در سال  ۲۰۱۷شــاهد بیشترین افزایش در بودجه دفاعي
بوده است« .استولتنبرگ با هشدار به دونالد ترامپ ،گفت
که »یک ناتوي قدرتمند و متحد هم براي اروپا و هم براي
ایاالت متحده اهمیت دارد« .دونالد تاسک ،رئیس شوراي
اروپــا ،هم در پیامي طعنهآمیز خطــاب به ترامپ گفت:
»آمریکاي عزیــز ،قدر متحدانت را بدان ،بهویژه امروز که
دیگر متحدان زیادي نداري« .تاســک با اشاره به حمالت
تروریستي  ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱به رئیسجمهور آمریکا یادآور
شــد که ناتو فقط یک بــار از بند پنجم اساســنامه خود
استفاده کرده و آن هم پس از حمالت  ۱۱سپتامبر بود که
نیروهاي نظامي اروپا در دفاع و حمایت از ایاالت متحده
وارد میدان شــدند .بر اســاس بند پنجم اساسنامه ناتو،
حمله نظامي به هر یک از اعضای این سازمان حمله به
همه اعضا تلقي شده و تمام اعضا براي دفاع از آن کشور
به میدان ميآیند.
نگرانيازتکرارسناریويکانادا
نگراني عمــده رهبران اروپایي تکرار اتفاقي اســت
که در جریان نشســت ســران گروه  ۷در کانادا رخ داد.
ترامپ در آن نشســت از متحدان غربي خود انتقاد کرد
و حاضر به امضاي بیانیه پایاني نشــد و راهي سنگاپور
شــد تا با کیم جونگ اون ،رهبر کرهشــمالي ،دیدار کند.

»آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺨﺴﺖ«؛ ﯾﻌﻨﻰ »اروﭘﺎى ﻣﺘﺤﺪ«
یکــی از اصلیتریــن اســتداللها در حمایت از
خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این اســت که بریتانیا
بهتنهایــی میتوانــد توافقهــای تجــاری بهتری با
کشــورهای دیگــر و حتی با اروپا به دســت آورد .به
گفتــه طرفداران سرســخت برگزیــت مانند بوریس
جانســون ،وزیر خارجه ســابق بریتانیــا ،ازآنجاییکه
کشــورهای عضــو اتحادیه اروپــا آنقــدر اختالف
عقیده دارند و درگیر بحرانهای خودشــان هســتند
کــه نمیتوانند از یکپارچگی پــروژه اروپا دفاع کنند،
»تنهــا یک راه بــرای تغییر دلخواهمــان وجود دارد؛
رأیدادن بــه خروج از اتحادیه اروپــا« .کمتر از یک
ســال مانده تا روز برگزیت -روز خروج رسمی بریتانیا
از اتحادیه اروپا -مشــخص شده که امیدهای دولت
بریتانیا بــرای فتحکــردن اقتصاد اتحادیــه اروپا در
هم شکسته اســت .کشــورهای عضو اتحادیه اروپا
در مــدت مذاکــرات برگزیت بهشــدت متحــد باقی
ماندند و درحالیکه خــود برگزیت هیچ نکته مثبتی
نداشــت ،این مذاکرات دستکم نشــان داد که اروپا
در مواجهــه با چالــش ،قویتر میشــود .در واقع،
برای بســیاری از اروپاییها اینطور به نظر میرســد
که اروپا از مرگ نجات یافته اســت .امانوئل مکرون،
رئیسجمهوری فرانســه و آنگال مــرکل ،صدراعظم
آلمــان ،قدرتمندترین رهبران بلوک اروپایی ،آهســته
و پیوســته برای پیگیری اصالحات بلندمدت اتحادیه
اروپا متحد شدند .عالوهبراین با وجود تشکیل دولتی
ضدسیســتم در ایتالیا و ظهور احزاب پوپولیســت در
سراسر اروپا ،نظرسنجیها نشان میدهد که حمایت
از اتحادیــه اروپا نســبت به دهههــای اخیر افزایش
یافته اســت .بــر پایه یک نظرســنجی کــه بهتازگی
صورت گرفته ،اگــر همین امــروز رفراندومی درباره
عضویــت در اتحادیه اروپا برگزار شــود ۸۳ ،درصد
اروپاییها بــه ماندن در این اتحادیــه رأی میدهند
و بــاالی  ۶۰درصد هم عضویــت در اتحادیه اروپا را
»نکته مثبتی« برای کشــور خود میدانند .به عبارت
دیگر درحالیکه پوپولیســم میتوانــد بذر اختالفات
سیاســی را در اتحادیــه اروپــا بکارد ،شــواهد کمی
مبنی بر این وجــود دارد که برگزیت موجب تأثیراتی
دومینووار در اروپا شــده اســت .ممکن است نایجل
فرگه ،رهبر برگزیت ،دوست داشته باشد اینطور فکر
کند که دولت جدید پوپولیســتی ایتالیا نشــاندهنده
موفقیت برند سیاسی ملیگرایانه اوست؛ ولی به نظر
میرســد پوپولیســتهای اروپایی از گونه بریتانیایی
آن متفاوتانــد .اگرچه بازارهــای مالی با نظر به این
دیــدگاه که رهبــران جدید ایتالیا میتوانند کشــور را
به ســوی خــروج از اتحادیه اروپا پیش ببرند ،رشــد
کرده؛ اما نظرســنجیهایی که بعــد از انتخابات در
مــاه مارس صورت گرفته ،حاکی از آن اســت که ۶۰
تــا  ۷۲درصــد ایتالیاییها از چنیــن اقدامی حمایت

نمیکننــد .بااینحال نظرســنجیهای اخیــر درباره
مســیر فعلی اتحادیه اروپا ضدونقیضتر است .فقط
 ۳۲درصد شــهروندان اروپایی بر ایــن باورند که در
اتحادیه اروپا »همهچیز در مســیر درست خود پیش
میرود« ،درحالیکه  ۴۲درصد معتقدند این بلوک در
مسیر اشتباهی قرار گرفته است؛ بنابراین مسئله برای
بیشــتر اروپاییها نابودی اتحادیه اروپا نیست؛ بلکه
چگونگی بهبود آن اســت .با توجه به اثرات ماندگار
بحــران اقتصــادی  ۲۰۰۸و بحــران ناشــی از آن در
منطقه یورو ،اتحادیه اروپا موفق به انجام اصالحات
ضروری نشده اســت؛ اما اکنون این اتحادیه فرصت
دارد این اصالحات را عملی کند؛ چراکه بســیاری در
اتحادیه اروپا ســرانجام متوجــه حقیقت جغرافیای
سیاسی خطرناک جدید اتحادیه اروپا شدهاند .هرچه
نباشــد ،چالش متحدکنندهای که برگزیت پیش پای
اتحادیه اروپا گذاشــت ،در مقایســه با چالشــی که
ترامــپ ارائــه کرد ،رنگ میبــازد .نــگاه تحقیرآمیز
رئیسجمهــوری ایــاالت متحــده به ناتو و افشــای
ارتبــاط کمپین انتخاباتیاش بــا روسهای مرتبط با
کرملیــن پیــش از انتخابات  ،۲۰۱۶به وضوح نشــان
داده که اروپاییها دیگر نمیتوانند برای تأمین امنیت
خود صرفا به ایاالت متحده تکیــه کنند .عالوهبراین
تصمیم ترامپ به قراردادن اتحادیه اروپا در معرض
تعرفههای فوالد و آلومینیوم )در کنار دیگر متحدان
ایــاالت متحده ازجملــه کانــادا و مکزیک( موجب
خشــم و انزجار همه رهبران اروپایی شــده اســت.
پیشــنهاد او دربــاره اینکه اتومبیلهــای آلمانی باید
از خیابانهــای آمریکا محو شــوند ،بــا وجود اینکه
بسیاری از خودروهای آلمانی در واقع در ایالتهایی
از آمریکا ســاخته شــدهاند که حامی او در انتخابات
بودند ،ممکن است به آلمانیها کمک کند که متوجه
شوند آنها برای حفاظت از صنعت خودروی خود به
کمک دیگر کشــورهای اروپایی نیاز دارند .در نتیجه
تعرفههای ترامپ این فرصت را برای دولت ائتالفی
آلمــان به وجــود آورده که طرحهــای بلندپروازانه
ناتمــام مکرون برای اصالح اتحادیــه اروپا و منطقه
یورو را برآورده کند .وقت آن رسیده که آلمان درباره
نیازهای کشــورهای جنوبی اروپا گشــادهروتر باشد.
سیاستهای »نخست آمریکا«ی ترامپ نشاندهنده
بازگشت گمراهانه به ناسیونالیسم عریان و آن دست
حمایتگرایی از صنایع و فراوردههای داخلی اســت
که دوره آن گذشته است .آنها تهدیدی مستقیم برای
نظم بینالمللی پســاجنگ به شمار میروند؛ نظمی
که برای  ۷۳سال رفاه و ثبات به همراه داشته است.
درعینحال آنهــا میتوانند همان چیزی باشــند که
رونــد ادغام اروپا که دیرزمانی اســت راکد مانده ،به
آن احتیاج دارد.
منبع :پراجکت سیندیکیت
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 آمریکا با فهرســتکردن کاالهــای جدیدی به
ارزش  ۲۰۰میلیــارد دالر که قصد اعمال تعرفه بر
آنهــا از ماه ســپتامبر را دارد ،جنگ تجاری با چین
را تشــدید کرده اســت .به گزارش بیبیسی ،این
تصمیم چند روز پس از آن گرفته میشــود که دو
کشــور تعرفههای تالفیجویانهای بر کاالهایی به
ارزش  ۳۴میلیارد دالر علیه یکدیگر اعمال کردند.
دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهوری آمریــکا ،تهدید
کــرده بود اگر چین دســت بــه تالفیجویی بزند،
تعرفههای بیشتری در نظر خواهد گرفت.
فهرســت تازه شامل بیش از شــش هزار کاال
ازجملــه محصــوالت غذایــی ،مــواد معدنی و
کاالهــای مصرفی مثل کیف دســتی اســت .این
تعرفهها به میزان  ۱۰درصد از پایان ماه آگوســت
اعمــال خواهد شــد که پــس از یــک دوره برای
دریافت و بررسی نظر عمومی است.
کاخ ســفید میگویــد این تعرفهها واکنشــی
بــه شــیوههای غیرمنصفانه تجاری چین اســت.
دولــت ترامپ از چین میخواهــد اقداماتی را که
ادعــا میکند باعث تشــویق انتقــال محصوالت
فکــری  -طرح و ایده ســاخت محصــوالت -به
شــرکتهای چینی میشود ،متوقف کند؛ ازجمله
این شــرط پکــن که شــرکتهای خارجــی برای
دسترسی به بازار چین با شرکتهای محلی سهیم
شــوند .رابرت الیتهایزر ،نماینــده تجاری آمریکا،
گفت که تالفیجویی چین هیچ توجیهی ندارد .او
گفت» :مثل گذشــته آمریکا مایل به مشارکت در
تالشهایی است که میتواند به حل نگرانیهای
مــا درباره شــیوههای غیرمنصفانــه تجاری چین
و بازشــدن بازار چیــن به روی کاالهــا و خدمات
آمریکایی منجر شود«.
بیشازپیش نگران
بســیاری از شــرکتهای آمریکایــی مخالف
اســتفاده دولت این کشــور از تعرفــه علیه چین
هســتند؛ چون میگویند خطر آسیبرســاندن به
کســبوکارها و اقتصاد آمریکا را به دنبال دارد و
بعید اســت رفتار چین را عوض کنــد .اد بریزیتوا،
مدیر تجارت بینالمللی در شــورای شیمی آمریکا
که نماینده شرکتهای مواد شیمیایی است ،پیش
از اعالم تعرفههای تازه به بیبیســی گفت :برای
بعضی از شــرکتهای ما وضعیت ســخت شده
اســت .آنها بیشازپیش نگراناند که این روند به
کجا ختم میشود و آنها نمیتوانند درک کنند که
هدف نهایی )دولت( از این اقدامات چیست.
ترامــپ گفته اســت نهایتا روی بیــش از ۵۰۰
میلیــارد دالر واردات کاال از چیــن تعرفههــای
جدید اعمال خواهد کرد؛ اما فهرست جدیدی که
منتشر شد ،بســیاری از کاالهای مصرفی را هدف
قــرار داد و این تهدید مســتقیم مصرفکنندگان و
شرکتهای خردهفروشی اســت .یک مقام ارشد
وزارت بازرگانی چین دراینباره گفت :این اقدامات
و واکنشهــا بــه آن ،روابط تجــاری دو طرف را
»ویران خواهد کرد« .دستیار وزیر بازرگانی چین در
جریان نشستی در پکن گفت» :طغیان تعرفههای
دو طرف در مقیاس بــزرگ ،در نهایت به تخریب
دادوستد میان چین و آمریکا میانجامد«.
ایاالت متحده نخســتین و چین دومین اقتصاد
گسترده جهان اســت .بااینحال افزایش تعرفه از
ســوی آمریکا بر واردات از چین ،بهمراتب آسانتر
اســت؛ چراکه واردات سال گذشته آمریکا از چین
بیــش از  ۵۰۰میلیارد دالر بود؛ درحالیکه واردات
چیــن از آمریــکا بالغ بــر  ۱۳۰میلیــارد دالر بود.
بههمیندلیل برخی از تحلیلگــران میگویند این
کســری در تراز دادوستد ،ســبب میشود پکن راه
ســختی برای مقابله با تعرفههای تازه آمریکا در
برابر خود داشته باشد.
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 در ســال  ۲۰۱۴اعضاي ناتو متعهد شدند تا ساالنه
حداقــل دو درصــد تولیــد ناخالص داخلــي خود را
بــه هزینههاي دفاعــي این ائتــالف اختصاص دهند
کــه از میــان  ۲۹عضو ناتــو تاکنون فقط پنج کشــور
)ایاالتمتحده ،یونان ،بریتانیا ،استوني و لهستان( سال
گذشته این حد نصاب را رعایت کرده بودند .سه کشور
نیز اعالم کردهاند که در پایان ســال  ۲۰۱۸تعهد خود
را عملي خواهند کرد ۱۵ .کشور هم برنامههایي ارائه
کردهاند که تا سال  ۲۰۲۴تعهد خود را اجرا کنند.
  ۷۲درصد هزینههاي دفاعي ناتو را ایاالت متحده
تأمین ميکند و کشورهاي آلمان ،بریتانیا و فرانسه در
مجموع  ۲۰درصد ایاالت متحده در هزینههاي دفاعي
ناتو سهیماند.
  ۶۲هــزار و  ۶۳۵نظامي آمریکایــي در پایگاههاي
نظامي در اروپا مستقرند .نیمي از این تعداد در آلمان،
ایتالیا و بریتانیا حضور دارند.
 بر اســاس نظرســنجي مؤسســه  Pewحدود ۶۲
درصد آمریکایيهــا دیدگاه مثبتي به ناتــو دارند .این
ترامــپ پس از این دیدار تاریخي ،اون را مورد ســتایش
قــرار داد .ترامپ امروز پس از پایان نشســت ناتو راهي
لندن خواهد شــد تا در میانه اعتراضهاي گســترده با
ترزا مي ،نخســتوزیر بریتانیا ،دیدار کند و روز دوشــنبه
نیــز در هلســینکي ،پایتخت فنالند ،بــا والدیمیر پوتین،
رئیسجمهور روسیه ،مذاکره خواهد کرد .اتحادیه اروپا
نگران اســت که ترامپ سناریوي کانادا و سنگاپور را این

آمار در میــان دموکراتها  ۷۸و نزد جمهوريخواهان
۴۷درصــد اســت .در میــان اعضــاي اروپایــي ناتو
 ۷۹درصد شهروندان لهستان و هلند نگاهي مثبت به
ناتــو دارند .کمترین مقبولیت این ائتالف میان اعضا در
ترکیه ) ۲۳درصد( و یونان )۲۷درصد( ثبت شده است.
 بیش از  ۶۰درصد شــهروندان یونان ،ایتالیا ،آلمان،
اسپانیا و بریتانیا ميگویند در صورت بروز تقابل نظامي
جــدي میان مســکو و ناتــو ،از ایاالتمتحــده انتظار
حمایت نظامي از اعضاي ناتو در برابر روسیه را دارند.
 از ســال  ۲۰۱۶بــا اعمال تحریمهــاي غرب علیه
روســیه ۲۸ ،کشــور از  ۲۹عضو ناتو حجــم تبادالت
تجاري خود را با روســیه کاهش دادند .تنها استثنا در
این میان کرواسي است.
  ۲۲کشــور از  ۲۹عضو ناتو از سال  ۲۰۱۴که روسیه
شبهجزیره کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد ،بودجه
نظامي خود را افزایش دادنــد .ایاالتمتحده در میان
کشــورهایي است که در این مدت بودجه نظامي خود
را افزایش ندادهاند.
بار در بلژیک و فنالند تکرار کند و با اعتراض به متحدان
غربي و تمجید از والدیمیر پوتین ،شــکاف و اختالف در
جبهه ناتــو را افزایش دهد .رئیسجمهــور آمریکا روز
گذشته نشــانههایي از احتمال تکرار این سناریو را بروز
داد و گفــت» :احتماال مذاکره با رئیسجمهور روســیه
ســادهتر از چانهزني با متحدانمان در بروکســل و لندن
خواهد بود«.

 منابع محلی والیت ننگرهار در شرق افغانستان
اعالم کردهاند که در حمله گروهی افراد مسلح به
ساختمان آموزشوپرورش شهر جاللآباد ۱۱ ،نفر
کشته و  ۱۰نفر دیگر زخمی شدهاند .به گفته منابع،
مدیر آموزشوپرورش و مســئول نظارت این اداره
نیز در میان کشتهشدگان هستند .این حمله بعد از
چهار ساعت درگیری پایان یافت.

بازداشت مقام عاليرتبه سعودي
 عربســتان از بازداشــت یک مقــام عالیرتبه
در وزارت دفــاع بــه اتهــام دریافت رشــوه یک
میلیونریالــی ) ۲۷۰هــزاردالری( خبــر داد.
بازداشــت این مسئول حدودا هشــت ماه بعد از
دستگیری چندین شاهزاده و مسئوالن ارشد سابق
و کنونی عربستان به اتهام فساد رخ داده است.

محکومیت یک فعال چیني
به  ۱۳سال حبس
 دادگاهی در چیــن اعالم کرد» :کین یانگمین«
در جلســه دادگاه بــه اتهام »خــرابکاری علیه
قــدرت دولت« گناهکار معرفی شــد .بر اســاس
اعالم دادگاه ،این محکومیت یکی از ســنگینترین
محکومیتهایــی اســت کــه در چیــن علیــه
»خرابکاری« در  ۱۵ســال گذشــته تعیین شــده
است.

هدیه کوچک ترامپ برای اون
 دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ،اعالم کرد
هدیه کوچکی برای رهبر کرهشــمالی دارد ،اما از
ماهیت این هدیه چیزی نگفت.

توافق در درعا
 منابع میدانی در اســتان درعا گزارش دادند،
با روسیه درخصوص تحویل اداره برخی مناطق
در این شهر و روستاهای اطراف درعا در جنوب
ســوریه به گروههــای مخالف مســلح توافق
کردهاند .به گزارش ایسنا ،به نقل از اسکاینیوز،
ایــن توافقنامــه همزمــان بــا بازگردانــدن
غیرنظامیان به مناطق خــود در درعا و اطراف
آن و تعهد پلیس روســیه نسبت به حفاظت از
آنها انجام شد.

