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مترجم ترک به جرم توهین به 
رییس جمهوری ترکیه محکوم شد

علی ارگین گــوران نویســنده و مترجم 
مشهور ترک به جرم توهین به رییس جمهوری 

به هشت سال و 2 ماه حبس محکوم شد.
به گزارش روز ســه شــنبه ایرنا و به نقل از 
روزنامه سوزجو، گوران 78 ساله چندی پیش 
با انتشــار مطالبی در حساب کاربری شخصی 
توییتری خــود علیه رجب طیــب اردوغان 
رییس جمهوری ترکیه و ارتشبد خلوصی آکار 
رییس وقت ستاد کل ارتش، از سوی دادستانی 
استانبول متهم به توهین به رییس جمهوری و 

توهین به ماموران دولتی شد.
به نوشته این رسانه، این نویسنده ترک در 
دادگاه جزایی منطقه آناتولی استانبول به اتهام 
توهین به رییس جمهوری مجرم شناخته و به 

98 ماه حبس محکوم شد.
وی در پرونده تشکیل شده، از اتهام توهین 

به ماموران دولتی تبرئه شد.
به گفته کارشناسان سیاسی ترک، فضای 
حاکم بر جامعــه ترکیه از ســوی دولت این 
کشور بر اصحاب رسانه بسیار تنگ شده است 
و نویســندگان نیز آرام آرام به شرایط روزنامه 

نگاران دچار می شوند.
چهار ماه پیــش نیز احســان الی آچیک 
نویسنده مشــهور متون دینی به اتهام تبلیغ 
گروه های تروریستی مسلح به 75 ماه حبس 

    محکوم شد.
آسوشیتدپرس: 

مردم ایران به صرافی ها 
هجوم بردند

تارنمای خبرگزاری آسوشــیتدپرس روز 
سه شنبه نوشت: به دنبال افزایش ارزش ریال 
ایران در روز سه شنبه پس از هفته ها سقوط، 
مردم برای فروش دالرهــای خانگی خود به 

صرافی ها هجوم بردند.
به گزارش ایرنا از تارنمای این خبرگزاری، 
صرافی هــای تهران بــرای هــر دالر آمریکا 
135هزار ریال مــی پردازند. یک روز قبل، هر 
دالر 170هزار ریال ارزش داشت. این در حالی 
اســت که در روزهای اخیر قیمت یک دالر تا 

190هزار ریال نیز رسیده بود. 
با توجه بــه این که تحریم هــای آمریکا بر 
صنعت نفت ایران در ماه نوامبر اجرایی خواهند 
شد، این که افزایش ارزش ریال دائمی باشد، در 

هاله ای از ابهام قرار دارد. 
صاحبنظران دالیل گوناگونی برای توجیه 
افزایش ارزش ریال ارائه داده اند که از آن جمله 
می توان به سیاســت جدید ایران که به بانک 
مرکزی قدرت بیشــتری در پشتیبانی از ریال 
داده و اجازه واردات ارز خارجی بیشتری را می 

دهد، اشاره کرد. 
این تارنما در ادامه به بررســی دیگر دالیل 
افزایش ارزش ریال پرداخت و نوشــت: افزون 
بر این، در ایران امیدهایی وجود دارد که اروپا 
می تواند از این کشــور در برابــر تحریم های 
نفتی آمریکا در مــاه نوامبــر، حفاظت کند، 
افزایش قیمت نفت نیز امید را به اقتصاد ایران 
بازگردانده اســت و پلیس با برخی از دالالن 
غیرقانونی ارز در خیابان ها یا به طور آنالین نیز 

برخورد کرده است.
آسوشــیتدپرس در ادامه تصریــح کرد: 
تلویزیون دولتی ایران مردمی را نشان داد که 
بامداد دوشــنبه برای به فروش دالرهای خود 
در بازار تجمع کرده اند. بسیاری از این افراد در 
زمان سقوط ارزش ریال، دالر و یورو خریداری 
کرده بودند؛ کاری که ارزش ارز ایران را بیش 
از پیش کاهش داد. سال گذشته هر یک دالر 

آمریکا 39 هزار ریال بود.

جریده عالم
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حمیدرضا پیشبهار

مقامات ارشــد کاخ سفید قصد 
دارند تا از رهگذر اجماع با مکزیک 
و کانادا و عقد قرارداد تصحیح شده 
نفتا خود را تقویت کرده و در جدال 
اقتصــادی و امنیتی بــا چین برگ 

برنده جدیدی رو کنند. 
مشاوران اقتصادی ترامپ به این 
نتیجه رســیده اند که موافقت نامه 
جدیــد تجــارت آزاد در آمریکای 
شــمالی می تواند از شــروع جنگ 
تجاری در قاره آمریــکا جلوگیری 
کرده و آمریکای شمالی را به مقصد 
جذاب تری برای ســرمایه گذاران 

تبدیل کند. 
با اعمال تعرفه های جدید آمریکا 
علیه چین، هزینه تولید در این کشور 
آسیایی افزایش پیدا خواهد کرد و در 
نتیجه بنابر محاسبه آمریکایی ها، 
شــرکت های خارجی سرمایه خود 
را از چین خــارج خواهند کرد. این 
عمــل در نهایت می توانــد توانایی 
چیــن در ســاخت نســل آینده 
تکنولوژی های جدید را کاهش داده 
با اعمال فشار بیشتر این کشور را به 

قبول امتیازات تجاری پیشنهادی 
آمریکا راضی کند. 

ترامپ روز دوشنبه در کنفرانس 
خبــری در گفت: »آمریــکا از این 
طریق زنجیــره تامینی را که جهان 
برون سپاری کرده بود را احیا خواهد 

کرد«
استیو بنن، استراتژیست سابق 
کاخ سفید اعالم کرد که استراتژی 
ترامپ از آغاز با هدف خروج سرمایه 
از چین شروع شده بود اما کاخ سفید 
در میانه راه با شروع جنگ تعرفه ای 
بر ســر فوالد و دیگــر محصوالت 
تجاری و همچنین درگیری با اروپا، 
کانادا و دیگر متحدان خود از مسیر 
دست یابی به این مهم منحرف شد. 
وی معتقد اســت: »نفتا کلید قفل 

زنجیره تامین جهانی است«
در حــال حاضــر بعضــی از 
شرکت های تولیدکننده تکنولوژی 
در جمع های داخلی خود به بحث در 
مورد خروج از چیــن و خودداری از 
مواجهه با تعرفه های سنگین آمریکا 

می پردازند. 
جاش کالمر، معاون ارشد شورای 
صنعت فنــاوری اطالعات، گروهی 

که جمعی از شرکت های بزرگ این 
صنعت را نمایندگی می کند، معتقد 
است که بخش های از نفتای جدید 
که »موافقت نامه آمریکا؛ مکزیک؛ 
کانادا« نام دارد، شرکت های صنعت 
تکنولــوژی را جــذب خواهد کرد. 
بخش های جدید قوانینی در رابطه 
با آزادســازی تجارت دیجیتال در 
آمریکای شمالی در بر دارد که حتی 
باعث تشویق به تجارت خدمات نیز 

خواهد شد«
او در نهایــت گفــت: »ایــن 
موافقت نامــه می تواند شــرکت ها 
را قانع کند تا مقــداری از تولیدات 
ابــزارآالت را به مکزیــک منتقل 

کنند«
آمریکا عالوه بر نفتا، گفتگوهای 
جدیــدی را در زمینه تجــارت با 
اتحادیه اروپا و ژاپن شــروع کرده 
اســت. ایــن گفتگوهــا موقتا بر 
لفاظی های ترامپ بر ضد متحدان 
ســایه خواهد انداخت و کاخ سفید 
از این طریق می تواند در جنگ علیه 
چین، به خوبی یارگیری کند. آمریکا 
قصد دارد در نهایت با پیش کشیدن 
موضوعاتــی همچــون مالکیــت 

معنوی محصــوالت تکنولوژیک، 
شرکت های دولتی چین را وادار به 

پرداخت یارانه تجاری کند. 
در یکی از بندهای نفتای جدید 
آمده اســت: در صورتــی که یکی 
از کشــورهای عضو قــراردادی با 
»اقتصادهــای غیربازارمحور« -در 
اینجا منظور چین اســت- منعقد 
کند، دیگر اعضا می توانند از معاهده 

آمریکای شمالی خارج شوند. 
در حال حاضر آمریکا روی نیمی 

از واردات محصــوالت چینــی، به 
ارزش 250 میلیــارد دالر تعرفــه 
گذاشته است. ترامپ در کنفرانس 
خبری خــود تاکید کــرد که این 
اســتراتژی ادامه خواهد داشــت 
و آمریــکا از آن به عنــوان یکی از 
توپخانه های اصلــی خود در جنگ 

تجاری در نظر خواهد گرفت. 
کاخ سفید پیشتر اعالم کرده بود 
که آمریکا در جنــگ تجاری علیه 
چین دســت باال را بدســت آورده 
است زیرا در سال های اخیر آمریکا 
خیزش کرده اســت اما چین رشد 
کندی داشته است. البته چین هم 
در این میان بیکار ننشسته است. آنها 
با اعمال تعرفه بر کاالهای آمریکایی 
یا لغو جلســات مذاکره، فشارهای 
آمریکا را پاســخ می دهنــد. البته 
کاخ ســفید با اتخاذ این استراتژی 
احتمال بروز جنبش ضدآمریکایی و 
میهن پرستانه در میان عوام چینی و 
یا کسانی که از طرف دولت حمایت 

می شوند را باال خواهد برد. 
یکی از دانش آموختگان رشــته 
مطالعات چین در دانشگاه کورنل، 
اسوار پاراساد معتقد است: »افزایش 
گستره تعرفه های آمریکایی باعث 
بی انگیزگی چینی ها برای مذاکره 
می شود. این موضوع می تواند آنها 
را قانع کرده تا دســتورکار جدیدی 
با هدف ســخت تر کــردن زندگی 
آمریکایی ها اتخــاذ کنند. آنها تا به 

امروز از این کار امتناع کرده اند«
آمریکا جلسات منظم و مکرری 
را با اتحادیه اروپا و ژاپن برگزار کرده 
اســت تا در نهایت همگی بتوانند 
اســتراتژی واحدی اتخــاذ کنند، 
امری که تا به امروز به آن دست پیدا 
نکرده اند. اما همیــن گفتگوها نیز 
نشانه ای برای پکن اســت تا از فکر 
کردن به ایجاد تفرقه بین این ســه 

شریک جهانی خودداری کند. 
مدیر شــورای ملی اقتصاد، لری 
کــودال در گفتگو با شــبکه خبری 
فاکس نیوز اعالم کــرد: »ما از این 
طریق در حال ارســال پیام به چین 
هســتیم«. او عالوه بر این گفت که 
احتمال دیــدار بیــن ترامپ و ژی 
چپینگ در حاشــیه جلسه شورای 
سران گروه G20 در بوئینس آیرس 

در پایان ماه نوامبر وجود دارد.
تنش اقتصادی بین دو کشور به 

حوزه های دیگر نیز ســرایت کرده 
اســت. قرار اســت اواخر این هفته 
مایک پنس، معاون رییس جمهوری 
آمریکا، در مــورد ادعاهای آمریکا 
در زمینــه آنچه دخالــت چین در 
انتخابات پیش ور آمریــکا نامیده 
می شــود، ســخنرانی کرده و ابعاد 

مختلف آن را تحلیل کند. 
اواخر هفته پیش یک ناو جنگی 
آمریــکا بــه نزدیکــی دو جزیره 
از مجموع الجزایــر اســپارتلی، در 
جنوب دریــای چین ســفر کرد و 
ادعاهای چین در مورد مالکیت آین 
دو جزیره را به چالش کشــید. این 
در حالی اســت که گفتگوهای دو 
طرفه وزرای دفاع دو کشور که قرار 
 بود اواخر این ماه برگزار شــود، لغو 

شده است. 
یکی دیگــر از دانش آموختگان 
رشــته مطالعات چینی موسســه 
هادسون، مایکل پیلزبری که به طور 
منظم به کاخ سفید مشاوره می دهد، 
در مورد استراتژی ترامپ می گوید: 
»این اســتراتژی مانند بازی چینی 
ویچی اســت که در آن هدف نهایی 
محاصره دشمن اســت. یک حس 
بخصوص در چین وجود دارد مبنی 
بر اینکه وقتی خود را محاصره شده 
می بینند، دست به توافق می زنند«

اما در حال حاضر هیچ مذاکره ای 
بین دو کشور وجود ندارد. ترامپ در 
کنفرانس خبری خــود اعالم کرده 
بود که زمان برای آغاز گفتگوهای 
مناسب نیســت و بار دیگر تهدید 
کرده که بــر باقی مانده محصوالت 
وارداتی از چین نیــز تعرفه اعمال 

خواهد کرد. 

آیا نفتا قاره آمریکا را از چین بی نیاز می کند؟

نفتای جدید برگ ترامپ در برابر غول آسیایی

خبر

صائب عریقــات، دبیر کمیتــه اجرایی 
سازمان آزادیبخش فلسطین از سازمان ملل 
خواست رژیم صهیونیستی را به عنوان ناقض 
حقوق کودکان فلسطینی در گزارش ساالنه 
خود درباره کودکان و درگیری مســلحانه 

وارد کند.
به گزارش روز ســه شــنبه پایگه خبری 
القدس العربی چاپ لندن، عریقات با ارسال 
نامه ای اعتراضی به »آنتونیو گوترش« دبیر 
کل ســازمان ملل هدف قرار دادن کودکان 
فلسطینی بی گناه و شــلیک گلوله به آنها از 
ســوی نظامیان صهیونیست را نقض حقوق 
بشر دانست و خواســتار حمایت بین المللی 

مردم فلسطین شد.
عریقات  تاکید کرد: تهیــه گزارش یکی 
از روش های ســازمان ملل بــرای محکوم 
کردن تجاوزهــای رژیم صهیونیســتی در 
حق کودکان فلسطینی است و این در حالی 
است که دبیر کل سازمان ملل 14 سپتامبر/ 
23 شهریور طی گزارشــی اقدامات ظالمانه 
و نقض حقوق فلســطینیان توســط رژیم 

صهیونیستی را اعالم کرد. 
عریقات در این نامه تاکیــد کرد: به رغم 

گزارش های متعدد سازمان ملل از فلسطین 
اشــغالی، رژیم صهیونیستی همچنان نقض 
حقوق فلســطینیان و معاهده 4 ژنو و دیگر 
معاهدات از جمله قــرارداد حقوق کودکان 

سازمان ملل را ادامه می دهد.
وی با اشــاره به جنایــت نظامیان رژیم 
صهیونیستی در هدف قرار دادن »عبدالناصر 
مصبح« کودک فلسطینی 12 ساله وزخمی 
کردن همکالسی وی»محمد نایف الحوم« 
14 ســاله که در چند صد متــری نظامیان 
رژیم صهیونیســتی در اطراف نوار غزه قرار 
دادشــندتاکید کرد محمــد و ناصر آخرین 
کودکان فلســطینی نیســتند که به دست 

نظامیان صهیونیست کشته می شوند. 
عریقات جنایــات رژیم صهیونیســتی 
در حق کودکان را کشــتار، ربــودن، حمله 
به مدارس وبیمارســتان، ممانعــت از ورود 
کمک های بشردوســتانه به غزه و درگیری 

مسلحانه ذکر کرد.
وی افزود: رژیــم صهیونیســتی اجازه 
نمی دهــد کودکان فلســطینی بر اســاس 
معاهده حقوق کودک، کودکی کنند و این در 
حالی است که این رژیم غاصب نقض حقوق 

فلسطینیان و بی احترامی به قوانین سازمان 
ملل و قوانین بین المللی را ادامه می دهد.

عریقات خاطر نشان کرد: عضویت رژیم 
صهیونیســتی در ســازمان ملل مشــروط 
بــه تعهد ایــن رژیم به منشــور ســازمان 
ملل و اجــرای قطعنامه هــای آن از جمله 
قطعنامه های 181 و194 است اما سیاست 
فرار از مجــازات به رژیم صهیونیســتی این 
امکان را داده که حقوق فلســطینیان را طی 

بیش از 70 سال نقض کند.
پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی 

در شمال نوار غزه سقوط کرد 
رســانه های رژیــم صهیونیســتی روز 
سه شنبه از سقوط پهپاد ارتش این رژیم شب 

گذشته در شمال نوار غزه خبر دادند. 
رســانه های رژیم صهیونیســتی به نقل 
از منابع نظامی خود اعتــراف کردند، پهپاد 
صهیونیســتی از نوع »راکب السماء« )سوار 
آسمان( هنگام انجام ماموریت در شمال نوار 

غزه سقوط کرد. 
رسانه های رژیم صهیونیستی ادعا کردند 
که ارتش رژیم صهیونیســتی احتمال داده 
پهپاد مذکور پشت دیوار امنیتی این رژیم در 

نوار غزه سمت سرزمین های اشغالی سقوط 
کرده و نظامیان آنها در جســت وجوی پیدا 

کردن آن هستند. 
پایگاه خبری صهیونیســتی »حدشوت 
24« ادعا کرد ، نظامیان اســرائیلی با انجام 
عملیات گســترده در جست وجوی قطعات 

پهپاد مذکور هستند. 
ایــن رســانه صهیونیســتی افــزود: 
هواپیماهای شناسایی ) جاسوسی( این رژیم 
از صبح زود تاکنون با گشــت زنی در آسمان 
اســتان های نوار غزه به دنبال قطعات پهپاد 

مذکور هستند. 
خبرگزاری فلسطینی معا هفته گذشته 

نیز اعــالم کرد فلســطینی ها یــک فروند 
هواپیمای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی 

را در نوار غزه ساقط کردند. 
پهپاد مذکور از سوی تظاهرکنندگان در 

مرز غزه با فلسطین اشغالی سرنگون شد. 
غزه از مــدت ها پیش شــاهد تظاهرات 
فلســطینی ها در اعتراض بــه محاصره این 
منطقه اســت.  نوار غــزه طی ســال های 
گذشــته با تحریم و محاصره از سوی رژیم 

صهیونیستی مواجه بوده است. 
براساس گزارش سازمان ملل هزاران تن 
از مردم غزه از کمبود مواد غذایی، دارو و آب 

آشامیدنی رنج می برند.

عریقات خطاب به دبیر کل سازمان ملل:

نام رژیم صهیونیستی در گزارش ناقضین حقوق کودکان درج شود

استراتژیست سابق کاخ 
سفید: استراتژی ترامپ از 
آغاز با هدف خروج سرمایه 
از چین شروع شده بود اما 

کاخ سفید در میانه راه با 
شروع جنگ تعرفه ای بر سر 

فوالد و دیگر محصوالت 
تجاری و همچنین درگیری 

با اروپا، کانادا و دیگر 
متحدان خود از مسیر 
دست یابی به این مهم 

منحرف شد

آمریکا عالوه بر نفتا، 
گفتگوهای جدیدی را 

درزمینه تجارت با اتحادیه 
اروپا و ژاپن شروع کرده 

است. این گفتگوها موقتا 
بر لفاظی های ترامپ بر 

ضد متحدان سایه خواهد 
انداخت و کاخ سفید از 
این طریق می تواند در 

جنگ علیه چین، به خوبی 
یارگیری کند


