
پلیس پاریس در نهمین هفتــه از اعتراضات متوالی علیه 
اصالحات اقتصادی امانوئل ماکرون، تالش کرد با آب پرفشار 
و گاز اشــک آور معترضان جلیقــه زردی را کــه اطراف طاق 
نصرت تجمع کرده  بودند، متفرق کند. راهپیمایی هزاران تن از 
معترضان فرانسوی شنبه در پاریس پر سروصدا بود اما حرکتشان 
عمدتاً به صورت مسالمت آمیز برگزار شد. بااین حال خبرگزاری 
رویترز گزارش داد، گروه کوچکی از معترضان از مسیر اصلی 
جدا شدند و بطری و سایر اشیاء به سمت پلیس پرتاب کردند. 

بر اساس برآورد وزارت کشور فرانسه، شنبه حداکثر حدود ۸۴ 
هزار معترض در سراسر این کشور به خیابان ها آمدند که ۵۰ هزار 
تن بیش از اعتراضات هفته گذشته بود اما به رکورد ۲۸۲ هزار 
هفده نوامبر )۲6 آبان ماه( که اولین روز از آغاز اعتراضات بود، 
نرسید. این وزارتخانه، شمار معترضان در پاریس را ۸۰۰۰ تن 
برآورد کرد که بیش از دو هفته گذشته می شد. طبق اعالم پلیس 
فرانسه، ۱۵6 معترض جلیقه زرد در پاریس به اتهام حمل اشیایی 
با کاربرد دوگانه که قابلیت تبدیل به سالح داشتند، بازداشت 

شدند. درمجموع ۲۴۴ معترض بازداشت شدند که هنوز ۲۰۱ 
تن از آنان آزاد نشــدند. در جریان اعتراضات این هفته غارت یا 
سوزاندن خودروها، همچون هفته های گذشته، مشاهده نشد. 
عالوه بر این، هزاران معترض در شهرهای بوردو و تولون در جنوب 

فرانسه و همچنین اســترازبورگ در شرق و شهر بورژ در مرکز 
فرانسه به خیابان ها آمدند. به گفته مقام های بورژ،  حدود ۵۰۰۰ 
جلیقه زرد فقط در همان محدوده تعیین  شده تجمع کردند. 
مرکز این شــهر تاریخی به روی معترضان بسته بود اما حدود 
۵۰۰ معترض وارد آنجا شدند که درنهایت به زدوخورد با پلیس 
و سوزاندن سطل های زباله کشانده شد. در شهر استرازبورگ، 
حدود ۲۰۰۰ معترض مقابل ساختمان پارلمان اروپایی تجمع 
کردند و بعد به سمت مرکز این شهر حرکت کردند. هیچ گزارشی 
از خشونت یا غارت در آنجا گزارش نشده است. برای اعتراضات 
این هفته، بیش از ۸۰ هزار نیروی امنیتی در سراسر فرانسه به 
حالت آماده باش درآمدند که شامل استقرار ۵۰۰۰ پلیس در 

پاریس می شد.
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نخست وزیر سابق قطر:
بن سلمان باید مشاوران باکفایت 

اختیار کند
وزیــر خارجــه و نخســت وزیر ســابق قطر 
در مصاحبــه ای ضمن پرداختن به مســائل مهم 
منطقه ای اعالم کرد، بحران ســوریه هنوز به پایان 

نرسیده است.
حمــد بن جاســم آل ثانــی، وزیــر خارجه و 
نخست وزیر پیشین قطر در مصاحبه با شبکه خبری 
روســیا الیوم گفت، باید طرح ها و برنامه های ملی 
با پوشش بین المللی برای حل این بحران و بستن 
کامل پرونده آن تدوین شــود. انقالب هایی وجود 

دارند که ۲۰۰ سال طول کشیده اند.
وی تصریح کرد، گفتن این که بحران ســوریه 
حل شده، نادرست است زیرا نیمی از مردم سوریه 
یا بیشــتر آن ها بیرون یا داخل این کشــور آواره 
هســتند و حدود یک میلیون تن دیگر نیز در طول 
این بحران کشته شده اند، گروه تروریستی داعش 
هم به بحران این کشــور دامن زد تا جایی که برای 
رهایی از گروه های تروریستی و برهم زدن معادله 
باهدف ابقای نظام سوریه، مسئله تروریسم جنبه 

بین المللی پیدا کرد.
بن جاسم گفت، مخالف نظام سوریه نیست بلکه 
با عمل کرد آن مخالف اســت، این نظام برای اداره 
کشوری که قرار است پس از عبور از آن همه حوادثی 
که به خود دیده، عدالت و ثبات در آن حاکم  شــود 
ایده آل نیست و مردم بهای ادامه جنگ ها در سوریه 

را می پردازند.

بن جاسم ادامه داد: محمد بن سلمان،  ولیعهد 
عربستان باید مشاوران با کفایت داشته باشد زیرا 
عربستان قابلیت هایی دارد که در بسیاری از کشورها 
دیده نمی شود و ترس و قدرت فردی موجب به وجود 
آمدن وضعیت کنونی عربستان شده است، رهبری 
با این گستاخی و تندی غیرممکن است، اگر ترس بر 
منافع غلبه داشته باشد، خطراتی کشور و منطقه را 

تهدید خواهد کرد.
این مقام مســئول تأکید کرد، برخی کشورها 
هستند که می خواهند بحران دوحه بدون تشدید و 
بدون حل باقی بماند. انصراف آنتونی زینی، فرستاده 
آمریکا برای حل بحران میان کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس از میانجی گــری برای حل این بحران 
دور از انتظار نبود زیرا مسائل مربوط به حل وفصل 
این بحران پراکنده و تنهــا در حوزه او نبود و برخی 
طرف های آمریکایی دیگر این پرونده را با طرح ها 
و برنامه های مختلف اداره می کنند. مســئول این 
ناکامی تنها زینی نیست زیرا او بدون درخواستی 
تنها افکاری در راستای نزدیک کردن دیدگاه ها در 
سر داشت، از طرفی جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد 
رئیس جمهوری آمریکا هم این پرونده را به شیوه خود 
مدیریت می کند. وی ادامه داد، آسیب های ناشی از 
این بحران آسیب های اجتماعی، سیاسی و بیشتر 
اقتصادی هستند، قطر به دلیل وجود هم بستگی 
میان رهبری و مردم، باوجود محاصره و آسیب های 
روحی و روانی قوی تر شــده اســت. وزیر خارجه و 
نخســت وزیر پیشین قطر از مســئوالن سعودی 
خواســت در سیاســت های داخل و خارجی خود 
تجدیدنظر کنند و ابراز امیدواری کرد این مسئله به 
خاطر تصمیمات نسنجیده ای که دیگر به نفع مردم 
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیست، به اخاذی 
عربستان منجر نشود. وی تصریح کرد، موجودیت 
شــورای همکاری خلیج فارس از هم فروپاشیده و 
تشکیل دوباره آن به شکل سابق کار دشواری است 
زیرا آنچه رخ داده یــک جراحت روحی بزرگی را بر 
جای گذاشته است. بن جاسم پیش تر در توئیتر خود 
نوشته بود: مسائل و امور در مسیری قرار می گیرند 
که به نفع کشورهای عرب خلیج فارس نیست. وی 
نوشته بود منظورش کشورهایی که قطر را محاصره 
کرده اند نیست بلکه مقصودش سراسر جهان عرب 
است. این مقام مسئول درباره قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار و منتقد عربستانی گفت، این مسئله به 
تفکر، وجدان و عدالت نیاز دارد؛ مسئله ای که دفن 

می شود اما فراموش نخواهد شد.
وی بار دیگر به موضوع اتهام قطر به تروریســم 
پرداخت و گفت، بیش از دو ســال از بحران دوحه 
می گذرد و هنوز کسی سند و مدرکی دال بر دست 

داشتن قطر در تروریسم ارائه نکرده است.
بن جاسم در مورد یمن نیز گفت، جنگ در این 
کشور یک اشتباه و اقدام غیرانسانی بزرگ است و باید 
زخم های آن التیام یابند، همان طور که تصمیمی 
برای جنگ اتخاذ شده؛ باید تصمیمی برای توقف 

آن نیز گرفته شود.

4
جریده عالم

 یک رســانه آمریکایی گزارش داده 
رئیس جمهــور این کشــور جزئیات 
دیدارهــای رو در روی خــودش بــا 
رئیس جمهور روســیه را از مقام های 

ارشد دولت خودش مخفی کرده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
جزئیات دیدارهــای رو در روی خود با 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
را از مقام های ارشد دولت خودش مخفی 

کرده است.
مقام های فعلی و ســابق آمریکایی 
به روزنامه واشنگتن پســت گفته اند 
ترامپ تالش های بی ســابقه ای برای 
مخفی کردن گفت وگوهایش با پوتین 
انجــام داده و حداقــل در یــک مورد 
یادداشت های مترجم خود را از او گرفته 
و به او دستور داده مسائل مطرح شده در 
این دیدار را با سایر مقام های دولت در 

میان نگذارد.
ترامپ این کار را بعد از دیدار ســال 

۲۰۱۷ با پوتین در هامبورگ آلمان انجام 
داد. در آن دیدار رکس تیلرسون، وزیر 
خارجه سابق آمریکا هم حضور داشت. 
مقام های آمریکایــی زمانی از اقدامات 
ترامپ باخبر شدند که یکی از مشاوران 
کاخ سفید و یک مقام ارشد وزارت خارجه 
آمریکا از مترجم خواســتند اطالعاتی 
فراتر از بیانیه  صادرشده توسط تیلرسون 

در اختیار آن ها قرار دهد.
واشنگتن پســت نوشــته ایــن 
اقدامات ترامپ بخشی از الگوی کلی تر 
رفتار او برای مخفی کــردن جزئیات 
گفت   وگوهایــش بــا پوتیــن جهت 
جلوگیری از زیر ذره بیــن قرار گرفتن 

آن ها توسط عموم است.
مقام های آمریکایی گفته اند حتی 
در اسناد طبقه بندی شده هم جزئیات 
مفصلی از پنج تعامل  رو در روی ترامپ با 
پوتین ظرف دو سال گذشته وجود ندارد. 
روزنامه آمریکایی نوشــته این موضوع 

در دوران هیچ رئیس جمهوری سابقه 
نداشته است.

این خبر در شرایطی منتشر شده که 
رابرت مولر، بازرس ویژه تحقیق درباره 
تبانی ادعایی گروه ترامپ با روسیه در 
حال تدوین مراحــل نهایی تحقیقات 
خود در این پرونده اســت. نتیجه این 
تحقیق مشخص خواهد کرد آیا ترامپ 
در جریان رقابت های انتخاباتی ســال 
۲۰۱6 آمریــکا با روســیه تبانی کرده 
اســت یا خیر؛ انتظار مــی رود با توجه 
به مخفی کاری هــای ترامپ اطالعات 
اندکــی درباره تعامالت او بــا پوتین از 
زمان ورود بــه کاخ ســفید به عنوان 

رئیس جمهور آمریکا در اختیار باشد.
مقام های سابق آمریکایی گفته اند 
رفتار ترامپ با رویه هــای معمولی که 
روسای جمهور قبلی آمریکا داشته اند 
متفاوت است. معموالً روسای جمهور 
از دستیاران نزدیکشــان می خواهند 

جلســات را زیــر نظــر بگیرنــد و 
یادداشــت های جامعی را کــه از این 
جلســات برمی دارند در اختیار سایر 

مقام ها و وزارتخانه ها قرار دهند.
طبق گزارش های منتشــر شــده 
ایــن اقــدام ترامــپ در مخفی کاری 
مذاکرات آمریکا با روســیه و نشست 

او با پوتین زمانی آشــکار شد که یک 
مشاور کاخ ســفید و مقام ارشد وزارت  
خارجه آمریکا، عالوه بر گزارشــی که 
از ســوی رکس تیلرســون، وزیر امور 
خارجه وقت که در این نشست حضور 
داشــت تنظیم شــده بود، از مترجم 
 اطالعات بیشــتری در مورد مذاکرات 

درخواست کرد.
یــک ســخنگوی کاخ ســفید 
که نخواســت نامــش فاش شــود به 
واشنگتن پســت گفت، پس ازآن که 
دولت باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین 
آمریکا با یک سیاســت ناقص به دنبال 
ایجاد شــراکت در قبال شــراکت بود  
دولت ترامپ برای توسعه روابط با روسیه 

اقدام کرد.
به گزارش هافینگتون پست، ترامپ 
در پاسخ به پرسش شبکه فاکس نیوز 
درباره این گزارش مدعی شــد چیزی 
را پنهان نکرده و خوشــحال می شود 
مســائلی را که با پوتین دربــاره آن ها 

گفت وگو کرده است، به اطالع برساند.
ترامپ گفت: مذاکرات خوبی بود من 
هیچ چیز را پنهان نکردم واشنگتن پست 
برای آمازون البی می کند. همه می دانند 
که هیچ تبانی با روس هــا در کار نبوده 

است.
این گزارش واشنگتن پست، یک روز 
پس ازآن منتشر شد که روزنامه نیویورک 
تایمز گزارش کرد، اف بی آی تحقیقاتی را 
درباره احتمال اقدام پنهان ترامپ به نفع 

روسیه آغاز کرده است.
ترامپ همچنیــن در گفت وگو با 
شــبکه فاکس نیوز، مطلب منتشــر 
شــده در روزنامه واشنگتن پســت را 
توهین آمیزترین مطلبی دانســت که 

تاکنون درباره اش نوشته شد.
او گفت: من کومــی را برکنار کردم 
چراکه او یک دروغ گوی بــزرگ بود و 
به عنوان مدیر اف بی آی کار وحشتناکی 

انجام می داد.
رئیس جمهور آمریکا افزود: می توانم 

به شــما بگویم که اگر از مردم روسیه 
سؤال کنید، به نظرشان من از هر کس 
دیگری نسبت به روسیه سخت گیرتر 
بوده ام؛ احتماالً سخت گیرتر از دوران هر 
رئیس جمهور دیگر و مطمئناً در میان سه 
یا چهار رئیس جمهور اخیر یعنی روسای 
جمهور روزگار مدرن، از هر دیدگاهی 
که نگاه کنید، هیچ کــس به اندازه من 

سخت گیر نبوده است.
این دو گــزارش در حالی منتشــر 
شــده اند که رابرت مولر، بازرس ویژه 
رســیدگی به پرونده مداخله روسیه 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱6 
آمریــکا دررونــد تحقیقــات خود به 
رئیس جمهور آمریکا نزدیک تر می شود.

هم زمان الیوت اینگل، رئیس کمیته 
روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا 
دراین باره گفت این کمیته در نظر دارد 
جلسه ای درباره نشست پوتین و ترامپ و 
روابط عجیب وغریب این دو برگزار کند.

وی تأکید کرد هر بار که دیداری بین 
این دو رهبر بــوده هیچ کس چیزی از 
آن نمی دانسته است آمریکایی ها باید 
حقیقت را بدانند و کمیته  روابط خارجی 
در نظر دارد تمام ماجرا را افشــا کند. ما 
جلساتی درباره اســرار روابط عجیب 
ترامپ و پوتین و اطرافیانش و تأثیر این 
تعامالت تاریک بــر امنیت ملی برگزار 

خواهیم کرد.

جزئیات دیدار رو در روی رئیس جمهور و پوتین مکتوم  ماند

مخفی  کاری  ترامپ

خبر

در شهر ســاندرلند انگلیس که به طورکلی 
حامی برگزیت است بسیاری از رأی دهندگان صبر 
و شکیبایی خود را نسبت به تعلل های نمایندگان 
مجلس در خصوص خروج کشورشان از اتحادیه 

اروپا ازدست داده اند.
ساندرلند واقع در شمال شرق انگلیس که سابقاً 
شهر کشتی ســازی بود و در حال حاضر کمپانی 
نیسان، نیروی حیاتی این شهر محسوب می شود 
نقش بســیار مهمی در تصمیم متزلزل انگلیس 

برای خروج از اتحادیه اروپا ایفا کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه 6۱ درصد 
از رأی دهندگان در این شــهر در رفراندوم سال 
۲۰۱6 میالدی به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
رأی دادند و به طور چشــم گیری بر سرنوشــت 
آینده انگلیس در شــب ۲۳ سال ۲۰۱6 میالدی 

تأثیر گذاشتند.
در حال حاضــر هم زمــان با آماده شــدن 
قانون گذاران انگلیســی بــرای رأی گیری روز 
سه شــنبه )۲۵دی ماه( در خصوص این که آیا از 
توافق برگزیت میان لندن و بروکسل حمایت کنند 

یا خیر  رأی دهندگان در شــهر ساندرلند از آن ها 
می خواهند عجله کنند و انگلیــس را از اتحادیه 
اروپا خارج کنند. سال ها مشــاجره و اختالف از 
زمان برگزاری این رفرانــدوم طرفداران خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا روحیه، انگیزه و نشــاط 
خود را در مقایسه با شــب ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱6 
میالدی )ســوم تیر ماه( ۱۳9۵ شمســی که به 
خاطر نتیجه رفراندوم جشن گرفته بودند از دست 
دادند. آدام گرین ۲۳ ساله یکی از حامیان برگزیت 
در شهر ساندرلند گفت: این کاماًل به یک جوک 
تبدیل شده است. این تعلل ها بی احترامی کامل 
به رأی من اســت. من و کل خانواده ام به خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا رأی دادیم. قانون گذاران 
انگلیسی باید عجله کنند و ما را از اتحادیه اروپا خارج 
کنند. من فقط می خواهم این مسئله تمام شود، 
چراکه از شــنیدن موضوع برگزیت دیگر خسته 
شده ام. ساندرلند یکی از بنادر تجارت زغال سنگ 
بوده و معادن زغال ســنگ خود را داشته و مرکز 
شیشه گری نیز محسوب می شد. در حال حاضر 
صنعت خودروســازی نیروی حیات ساندرلند 

محسوب می شود و کمپانی نیسان که بزرگ ترین 
کارخانه خودروسازی انگلیس محسوب می شود 
بیش از ۷۰۰۰ کارگر اســتخدام کرده و ساالنه 
۵۰۰ هزار خودرو تولید می کنــد که حدود ۵۵ 
درصد از آن ها بدون تعرفه به اتحادیه اروپا صادر 
می شود. پیتر هایس، یکی از مقامات ارشد دانشگاه 
ساندرلند گفت: ساندرلند شهری است که در آن 
مردم به شدت احساس اتحاد با یکدیگر دارند. این 
تعلل ها باعث شــده آن ها این احساس خود را تا 

حدودی از دست دهند.
وی افزود: اگر ما با شــرایط بد از اتحادیه اروپا 
خارج شویم مشکالت اقتصادی بسیار جدی  به 
وجود می آیند که ساندرلند با آن ها مواجه خواهد 
شد. اگر نیسان تولید خودروهای خود را به اروپا 

منتقل کند این یک فاجعه محسوب می شود.
استفان اوبرایان، یکی از اعضای شورای شهر 
ساندرلند از حزب اپوزسیون لیبرال دموکرات ها 
که حامی اتحادیه اروپاست، گفت: تأثیر عدم توافق 
برگزیت بر خودروسازی این شهر بسیار مخرب تر 
از دست دادن معادن و صنعت کشتی سازی این 

شهر است. یکی دیگر از شهروندان ساندرلند گفت: 
این تعلل ها شرم آور است. من به برگزیت رأی دادم. 
من می خواهم ما از اتحادیه اروپا خارج شویم. به 
نظر من ما به تنهایی و خارج از اتحادیه اروپا بهتر 
عمل می کنیم. من ترزا می، نخست وزیر انگلیس 
را دوست دارم، اما هیچ کس از روندی که او در پیش 
گرفته حمایت نمی کند؛ ما باید اتحادمان را حفظ 

کنیم و بهترین راهی را که می توانیم برگزینیم.
یکی دیگر از شــهروندان ســاندرلند گفت: 
قانون گذاران به جای آن که بــه نتیجه رفراندوم 
احترام بگذارند همچون کودکان رفتار می کنند. 
من به برگزیت رأی دادم و ما پیروز شــدیم. این 
کشور تصمیم خود را اتخاذ کرده و همه آن ها باید در 

راستای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اقدام کنند. 
اما یکی دیگر از شهروندان ساندرلند نگرانی خود 
نسبت به تأثیرات یک برگزیت بدون توافق بالقوه 

بر نوه هایش ابراز کرد.
وی افزود: در حال حاضر ســاندرلند به خوبی 
فعالیت نمی کند و فکر نمی کنم پس از برگزیت 
نیز اوضاعش بهتر شــود. با اتفاق  افتادن برگزیت 
ما بسیاری از مشاغل را از دست می دهیم. ما این 
را در ســاندرلند نمی خواهیم. این چیزی است 
که در جنوب انگلیس در حال رخ دادن اســت به 
نظر نمی رســد آن ها قصد مراقبت از ما را داشته 
باشند. اگر ما نیسان را از دست دهیم متحمل ضرر 

هنگفتی خواهیم شد.

در   پی   بی سرانجامی   طرح؛

کاسه  صبر حامیان برگزیت  لبریز   شد

نهمین اعتراضات جلیقه زردها

اعتراضات ضد دولتی در پاریس ادامه دارد

ترامپ تالش های 
بی سابقه ای برای مخفی 
کردن گفت وگوهایش با 

پوتین انجام داده و حداقل 
در یک مورد یادداشت های 

مترجم خودش را از او 
گرفته و به او دستور داده 

مسائل مطرح شده در این 
دیدار را با سایر مقام های 

دولت در میان نگذارد

مقام های آمریکایی 
گفته اند حتی در اسناد 

طبقه بندی شده هم جزئیات 
مفصلی از پنج تعامل  رو در 
روی ترامپ با پوتین ظرف 

دو سال گذشته وجود ندارد. 
روزنامه آمریکایی نوشته 

این موضوع در دوران هیچ 
رئیس جمهوری سابقه 

نداشته است
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