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درخواست ترامپ از ترزا مي در حاشيه G20؛
ايسنا -دونالد ترامپ در جريان گفتوگو با ترزا مي نسبت به فضاي
رس��انهاي انگليس عليه خود انتقاد كرده و از وي خواس��ته است تا اين
مساله را اصالح كند.
سان با اشاره به سندي بدون تاريخ ،عنوان كرد كه دونالد ترامپ به ترزا
مي گفته است :اخيرا اخبار من در انگليس بهخوبي پوشش داده نميشود.
براس��اس اين سند ،ترزا مي پاس��خ داده است :خب ،شما كه رسانههاي
انگليس��ي را ميشناسيد .اين سند ميافزايد كه ترامپ گفته است :من
هنوز ميخواهم به لندن سفر كنم اما عجلهاي ندارم .اگر بتواني اين مساله
را حل كني ،كارها خيلي راحتتر خواهد ش��د .زماني سفر ميكنم كه
بدانم پوشش خبري بهتري خواهم داشت ،نه پيش از آن .رييسجمهور
آمريكا فكر ميكرد كه ترزا مي قادر است زمينه استقبال گرم از او را در
انگليس فراهم سازد.

بریتانیاییهاخواهانتوقففروشسالحبهعربستان
ايسنا -اكثر انگليسيها خواهان آن هستند كه فروش تسليحات به
عربستان سعودي كه به كشتار گسترده غيرنظاميان در جنگ داخلي يمن
متهم است ،پايان يابد.
نظرسنجيها نشان داد ،اكثريت قاطع از مردم انگليس معتقدند كه
اقدام لندن براي تامين سالح به ارزش چندين ميليارد پوند براي عربستان
سعودي كار اشتباهي است .براساس اين نظرسنجي اكثر مردم نيز از دولت
ميخواهند تا گزارش مربوط به تامين بودجه افراطگرايان در انگليس توسط
عربستان را كه انتشار آن توقيف شده با وجود خواست لندن براي داشتن
رابطه با رياض منتشر كند.

سلب تابعيت از تروريستها در روسيه
ايسنا -دوماي روسيه اليحه محروميت از تابعيت شهروندان روسي را
كه در فعاليتهاي تروريستي مشاركت دارند ،تصويب كرد.
نمايندگان پارلمان روس��يه در شور دوم ،اليحه محروميت از تابعيت
شركتكنندگان در فعاليتهاي تروريستي را تصويب كردند .همچنين
براساس قانون جديد ،تمامي اتباع خارجي در هنگام دريافت تابعيت روسيه
بايد سوگند ياد كنند .دوماي روسيه در اصالحيه جديد قانوني نيز مراحل
دريافت تابعيت و اقامت دائم براي شهروندان اوكرايني را تسهيل و اعالم
كرد كه براي متقاضيان ،ترك تابعيت رسمي از اوكراين نيازي نيست .پيشتر
سخنگوي سرويس مهاجرتي اوكراين اعالم كرده بود كه اتباع اوكرايني تنها
با حكم رييسجمهور اين كشور ميتوانند رسما از تابعيت اوكراين امتناع
ورزند كه تقريبا امري بسيار مشكل و غيرممكن است.

تظاهرات در پاريس در اعتراض به سفر نتانياهو
يورونيوز -صدها نفر در پاريس در اعتراض به سفر نخستوزير رژيم
صهيونيستي به فرانسه تظاهرات كردند.
تظاهركنندگان اعتراض خود را نس��بت به سفر بنيامين نتانياهو
به فرانسه نشان داده و از سياست شهركسازيها و محاصره تحميل
شده بر غزه انتقاد كردند .رياستجمهوري فرانسه اعالم كرد كه ديروز
مذاكراتي در پاريس ميان امانوئل ماكرون با نتانياهو برگزار ميش��ود
كه طرفها در اين مذاكرات به بررس��ي درگيريهاي عربي اسراييلي
و مسايل منطقهاي ميپردازند.

كارشناسان آمريكايي تاکید کردند:

قدرت كرهشمالي برای ساخت چند بمب اتمي

دويچهوله -تحقيقات جديد مبتني بر عكسهاي ماهوارهاي نشان
ميدهند كه كرهشمالي بيش از حدي كه گمان ميرفت ،پلوتونيوم در
اختيار دارد .اين كشور ميتواند آزمايش هستهاي ديگري انجام دهد .آمريكا
در تيررس موشكهاي دوربرد اين كشور است .تاكنون گمان نميرفت كه
كرهشمالي اين مقدار پلوتونيوم در اختيار داشته باشد.
اين نتيجهاي اس��ت كه كارشناسان با مطالعه عكسهاي ماهوارهاي
به دست آوردهاند كه ميان سپتامبر  ۲۰۱۶تا ژوئن  ۲۰۱۷از آزمايشگاه
مراكز هستهاي كرهشمالي برداشته شده است .يك سايت اينترنتي كه
درخصوص تحوالت كرهشمالي اطالعرساني ميكند ،اين مطلب را منتشر
كرده است .دانشمندان دانشگاه معتبر جانهاپكينز در بالتيمور با سايت
مزبور همكاري دارند.

كاهش شديد دستمزد اعضاي داعش
يورونيوز -خبرگزاري روسيه به تازگي مداركي را منتشر كرده كه در
آن حقوق و دستمزدهاي ماههاي اخير اعضاي داعش مشخص است.
بر اين اس��اس حقوق اين افراد با توجه به وضعيت خانوادگي تاهل و
يا تجرد افراد متفاوت است .كمترين ميزان حقوق  ۷۲دالر در ماه براي
يك عضو مجرد اين گروه تعيين شده و اين در حالي است كه حقوق يك
عضو متاهل داراي فرزند ميتواند به رقم  ۲۵۶دالر در ماه برسد .اعضاي
بلندپايه داعش هم تا رقم  ۵۰۰دالر در ماه حقوق و دستمزد دارند .افرادي
كه در جنگ و در اثر حمالت نيروهاي ائتالف بينالمللي زخمي شدهاند از
حقوق بااليي بهره ميبرند.

ماكرون ابراز اميدواري كرد؛

تغيير نظر ترامپ درباره معاهده پاريس
رويترز -لو ژورنال دو ديمانش ديروز گزارش داد ،ماكرون ابراز اميدواري
كرده كه نظر ترامپ درباره خروج آمريكا از معاهده تغييرات آب و هوايي
پاريس تغيير كند.
رييسجمهور فرانسه با اشاره به ديدار اخيرش با رييسجمهور آمريكا
به اين روزنامه گفت :دونالد ترامپ به من گفت كه ظرف ماههاي آينده
يك راهحل پيدا خواهد كرد .ما درباره جزييات مسايلي كه ممكن است
او را به بازگشت به معاهده پاريس ترغيب كند ،گفتوگو كردهايم .ترامپ
گفته است معاهده پاريس عليه آلودهكنندگان بزرگي مثل هند و چين
موضع نرمي دارد و صنعت آمريكا را به خطر مياندازد.

كنترل ارتش سوريه بر چاههاي نفتي در رقه
ايسنا -ارتش سوريه با حمايت جنگندههاي روسي چندين چاه نفتي
را در جنوب غرب استان رقه تحت كنترل خود درآورد.
يك منبع نظام��ي اعالم كرد كه ارتش ميادين نفتي الوهاب ،الفهد،
دبيسان ،القصير ،ابو القطط ،ابو قطاش و چند روستا را در منطقه صحرا
در جنوبغرب استان رقه تحت كنترل خود درآورد .هدف بعدي ارتش
س��وريه بازپسگيري منطقه السخنه ،دروازه اس��تان دير الزور در شرق
كشور در مرز با عراق است .ظرف روزهاي اخير ارتش سوريه و نيروهاي
همپيمانش دستاوردهاي مهمي را در شمالشرق مناطق صحرايي در شهر
قديمي تدمر رقم زدهاند.

رييسجمهور فرانس��ه با انتقاد از رييس س��تاد ارتش گفته است كه او
هيچ راهي جز قبول كردن شرايطي كه تعيين كرده ندارد.
امانوئل ماكرون كه در عين حال فرمانده كل نيروهاي مسلح نيز هست،
گفته اس��ت اگر چيزي برخالف ميل رييس س��تاد ارتش و در عين حال
رييسجمهور فرانسه باشد ،اين رييس ستاد ارتش است كه بايد با آن كنار
بيايد .براساس گزارش نشريه ژورنال دوديمانش ،او گفته است كه هيچ گونه
مخالفت علني از جانب ارتش با حرفهايش را نخواهد پذيرفت.

ب��ا اي��ن حال رس��انههاي فرانس��وي گمانهزن��ي كردند ك��ه اين نامه
اظهارنظرهاي قبلي رييسجمهور فرانس��ه را هدف قرار داده اس��ت .قرار
است براساس دستور كار رسمي رييسجمهور فرانسه ،دوويليه و ماكرون
بعدازظهر جمعه با يكديگر مالقات كنند.
دولت فرانس��ه اخيرا از كاهش بودجه دفاعي س��ال  ۲۰۱۷اين كشور
به منظور تضمين كاهش كس��ري بودجه خود به زير س��قف سه درصدي
اتحاديه اروپا در س��ال  ۲۰۱۷خبر داد .روز چهارشنبه گذشته وزير دفاع
جديد فرانس��ه حكم رييس ستاد ارتش اين كشور را براي يك سال ديگر
تمديد كرد.

نظامیگری

تعديل فضاي رسانهاي بريتانيا

مناقشه الیزه و ارتش بر سر كاهش بودجه نظامی

اين اظهارات بعد از آن مطرح ميشود كه ژنرال پيير دوويليه ،رييس
ستاد ارتش فرانسه به يك كميته پارلمان گفته بود :اجازه نميدهم دولت
بر سر كاهش بودجه سر به سر من بگذارد .ماكرون به ژورنال دوديمانش
گفت :دوويليه همچنان از اعتماد كامل من برخوردار اس��ت به اين شرط
كه سلسلهمراتب فرماندهي و چگونگي كاركرد آن را بداند.
دوويليه در پيامي در صفحه فيسبوك خود نوش��ت :هيچ كس لياقت
اينكه همه كوركورانه از آن پيروي كنند را ندارد .بيش��تر آخرين پس��ت
فيسبوك دوويليه يك نامه سرگش��اده به نيروهاي جديد ارتش فرانس��ه
بود كه در آن اشارهاي به نام ماكرون نكرده بود.
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افشاي جزييات بيشتر دربار ه ديدار پسر ترامپ با وكيل روس؛

نفوذ جاسوس روسي -آمريكايي در انتخابات

جنج��ال دخال��ت روس��يه در انتخاب��ات
رياس��تجمهوري آمريكا براي پي��روزي دونالد
ترامپ وارد فاز تازهاي ش��ده است .مدتهاست
ترامپ در فضاي سياسي آمريكا متهم است كه
براي پيروزي در انتخابات از روسيه كمك گرفته
است .در اين رابطه افبيآي تحقيقاتي انجام داده و
در همان روزهاي ابتدايي آغاز به كار ترامپ مايكل
فلين ،مشاور امنيت ملي دولت او مجبور شد به
خاطر ارتباط با روسيه استعفا دهد.
هويت مردي كه در ديدار پس��ر ارشد ترامپ
با وكيل روس ،ناتاليا وسلنيتسكايا حضور داشته،
مشخص شد .به گزارش تلويزيون انبيسي اين
ش��خص رينات احمدشين ،افسر پيشين ارتش
روسيه و داراي تابعيت آمريكايي و روسي است.
در پي كشف هويت مردي كه در گفتوگوي
پسر ارش��د دونالد ترامپ ،با وكيل روس ،ناتاليا
وسلنيتس��كايا ،در روز  ۹ژوئن  ۲۰۱۶ش��ركت
داشته ،جزييات بيشتري در مورد چگونگي ارتباط
نزديكان رييسجمهور آمريكا با مقامات روس فاش
شد .بنا به نوشته واشنگتنپست ،اين مرد رينات
احمدش��ين نام دارد و يك البيست آمريكايي-
روسي اس��ت كه در ارتش روسيه خدمت كرده
و گفته اس��ت كه در مقام افسر ارتش ،دورههاي
آموزش جاسوسي نيز ديده است.
ناتاليا وسلنيتسكايا پيشتر در مصاحبهاي با
انبيسي گفته بود به همراه يك مرد در ديدار با
ترامپ جونيور حاضر شده است .او از فاش كردن
نام همراه خود خودداري كرده بود .واشنگتنپست
مينويس��د رينات احمدشين در روز مالقات به
ناتاليا وسلنيتس��كايا كمك كرده تا از يك تاجر
روس كه در دادگاهي به اتهام «پولشويي» محاكمه
ميشد ،دفاع كند.
ب��ه گ��زارش دويچهوله ،در مالق��ات ترامپ
جونيور با وكيل روس كه در برج ترامپ صورت
گرفته ،جارد كوشنر ،داماد ترامپ و پل مانافورت،
رييس وق��ت كارزار انتخاباتي دونالد ترامپ نيز
حضور داشتند.
 گسترش دامنه تحقيقات
گفته ميشود كميت ه نمايندگان كنگره آمريكا
به زودي رينات احمدشين را براي پاسخگويي به
پرس��شهاي مربوط به اين ديدار دعوت خواهد
كرد .آدام شيف ،يكي از اعضاي بانفوذ كميته در
اين راستا گفت كه اطالعات ضد و نقيض ترامپ
جوني��ور در رابطه با موضوعهاي مورد گفتوگو
در مالق��ات با وكيل روس بس��يار نگرانكننده
است .رينات احمدشين همزمان هرگونه ارتباط
با س��ازمان جاسوسي روس��يه را چه در گذشته
و چه در زم��ان حال رد ميكند و ميگويد اين
شايعات غلط است.
پليس فدرال آمريكا و كميتهاي متش��كل از
نمايندگان كنگره اين كشور چندي است كه در
حال تحقيق درباره احتمال تباني تيم انتخاباتي
ترامپ با روسها به منظور تاثيرگذاري بر انتخابات
 ۲۰۱۶به زيان هيالري كلينتون ،نامزد دموكراتها
هستند .به نوشته واشنگتنپست ،مالقات پسر

ارشد ترامپ با وكيل روس نيز در همين چارچوب
صورت گرفته است.
  ايميلهاي افشاگر
ترامپ جونيور پس از باال گرفتن جنجال اين
ديدار اعتراف كرده كه به اميد دستيابي به اطالعات
و مداركي عليه هيالري كلينتون در مالقات حاضر
شده اس��ت .او در يك گفتوگوي تلويزيوني با
شبكه خبري فاكسنيوز اين ديدار را بياهميت
خواند و پس از آن مجموعه ايميلهاي رد و بدل
شده با روزنامهنگار بريتانيايي ،باب گلدستون را
منتشر ساخت.
در اين ايميلها يادآوري شده كه كرملين مايل
به حمايت از جمهوريخواهان است .كارشناسان
ميگويند اين ايميلها نخستين شواهد مستندي
است كه نشان ميدهند يك عضو خانواده ترامپ
حاضر است با يك مقام دولتي روسيه در راستاي
كم��ك به پدر خود براي پي��روزي در انتخابات
رياستجمهوري آمريكا ديدار كند.
 دادخواست به اتهام نقض قانون
در حال حاضر چندين نهاد غيرانتفاعي آمريكا،
دادخواست مشتركي عليه ترامپ جونيور و كوشنر
به اتهام نقض قانون انتخابات به كميسيون مركزي
رسيدگي به انتخابات تسليم كردهاند .براساس اين
قانون بهرهگيري از حمايتهاي خارجي در جريان
انتخابات ممنوع است .برخي از محافل دموكرات
حت��ي از خيانت تيم انتخاباتي ترامپ س��خن
ميگويند .كارشناسان حقوقي ولي اين اتهامات
را غيرقابل اثبات ارزيابي ميكنند.
 پرداخت  50هزار دالري كمپين ترامپ
به وكيل ترامپ پسر
از طرف��ي ب��ه گ��زارش رويت��رز ،كمپي��ن
رييسجمهور آمريكا  ۵۰هزار دالر در ماه ژوئن
به دفتر حقوقيايكه اكنون وكالت دونالد ترامپ
جونيور را بر عهده دارد ،پرداخت كرده است .اين
اقدام يك هفته پيش از انتش��ار اخباري درباره

بازتاب

طرفداران رييسجمهور س��الگرد كودتا در تركيه را جشن
گرفتند .تاكنون هزاران نفر به ظن مشاركت در كودتاي نافرجام
سال گذشته دستگير يا از كار بركنار شدهاند .اردوغان وعده داد
كه خائنان با شديدترين مجازات روبهرو خواهند شد.
در سالگرد كودتاي نافرجام عليه دولت تركيه ،رجب طيب
اردوغان در جمع هواداران خود وعده داد كه عامالن كودتاي سال
گذشتهبهشديدترينوجهمجازاتخواهندشد.اوگفت:ماسراين
خائنان را از تن جدا ميكنيم .اردوغان در مراسم سالگرد كودتا در
استانبول بار ديگر خواهان بازگشت مجازات اعدام به تركيه شد .او
گفتچنانچهپارلمانتركيهاليحهبازگشتمجازاتاعدامراتدوين
رويداد

وزير خارجه فرانسه از كشورهاي عربي كه
رابطه خود را با قطر قطعش كرده و دوحه را در
انزوا قرار دادهاند ،خواست تا به اقدامات تنبيهي
خود عليه شهروندان آن كشور خاتمه دهند.
بحرين ،عربستان س��عودي ،مصر و امارات
متحده عربي ،صبح روز دوش��نبه ۱۵ ،خرداد،
روابط ديپلماتيك خود با قطر را ،بهخاطر آنچه
حمايت دوحه از تروريسم يا حفاظت از امنيت
ملي خود ناميدهاند ،قطع كرده و تمامي مسيرهاي
ورودي و خروجي به آن كشور را مسدود كردند.
قطر اتهامهاي واردشده به خود را رد كرده و چهار
كشور ،بهطور مشخص عربستان و امارات ،را متهم
به تالش براي دخالت در امور خود و ناديدهگرفتن
حق حاكميت ملياش كرده است.
ژان ايو لودريان ،شنبه گذشته در آغاز سفر
خود به غرب آس��يا ،در دوح��ه ،پايتخت قطر
گفته است فرانسه خواستار پايان يافتن اقدامات

ديدار غيرمعمول دونال��د ترامپ جونيور با يك
وكيل روسي انجام شد كه گمانهزني جديد درباره
احتمال همدستي آنها به وجود آورد.
س
پرداخت حقالوكاله به دفتر حقوقي الن ا 
فوترفاس به تاريخ  ۲۷ژوئن 13 ،روز قبل از افشاي
ايميلهاي مربوط به ديدار ترامپ پسر با وكيل
روس است .اين مساله شنبه گذشته در پروندهاي
كه در كميسيون انتخاباتي فدرال تشكيل شده،
فاش شده است.
پسر ارشد ترامپ به ديدار با يك وكيل روس
در نيوي��ورك حين كمپين رياس��تجمهوري
اعتراف كرده است .به او گفته شده بود اين وكيل
اطالعاتي درباره رقيب پدرش ،هيالري كلينتون
دارد .پرداخت پول به اين ش��ركت وكالت چند
روز پيش از آن انجام شد كه خبر ديدار جنجالي
فاش ش��ود .در پرونده مذكور ذكر نش��ده است
كه اين ش��ركت نماينده چه كس��ي شده است.
س��خنگوي كمپين ترامپ و اين شركت در اين
باره اظهارنظري نكردند.
با اين حال نيويوركتايمز با ذكر جزيياتي از
ديدار مذكور ميان پسر ترامپ و آن وكيل روسي
گزارش داد فوترفاس ،وكيل دونالد ترامپ جونيور
است .اين شركت نگفته است كه از چه زماني اين
وكالت را بر عهده گرفته است.
ع�لاوه بر اين كمپين ترام��پ بيش از ۵۳۸
هزار دالر به شركت حقوقي جونز دي كه وكالت
كمپين ترامپ حين انتخابات را بر عهده داشت،
پرداخت كرده اس��ت .اين كمپين همچنين ۸۹
هزار و  ۵۶۱دالر بابت مشاوره حقوقي به شركت
ترامپ كه متعلق به رييسجمهور آمريكاست،
پرداخت كرده است .اين پرداخت براي  ۳۰ژوئن
بوده است.
يك شوراي ويژه فدرال و چندين هيات كنگره
آمريكا در حال تحقيق درباره اتهام مطرحشده از
سوي آژانسهاي اطالعاتي آمريكا مبني بر مداخله

روسيه در انتخابات رياستجمهوري سال ۲۰۱۶
آمري��كا و همچنين ارتباط مقامهاي روس��يه و
كمپين ترامپ است.
  حمايت مردمي از ترامپ در سراشيبي
سقوط
نتايج نظرس��نجي جديدي نش��ان ميدهد
محبوبيت مردم��ي ترامپ ميان آمريكاييها به
دلي��ل افول نقش رهبري واش��نگتن در جهان،
توقف دس��تور كار رياستجمهوري در داخل و
اليحه بهداشت و درمان نامحبوب جمهوريخواهان
كاهش يافته است.
نظرس��نجي جدي��د واشنگتنپس��ت-
ايبيس��ينيوز درباره عملك��رد دونالد ترامپ از
بهار نشان ميدهد كه محبوبيت او رو به وخامت
اس��ت .با گذشت ش��ش ماه از روي كار آمدن،
محبوبي��ت ترامپ از  ۴۲درصد ماه آوريل به ۳۶
درصد رس��يده است .ميزان نارضايتي از او هم با
پنج درصد افزايش به  ۵۸درصد رسيده است .در
مجموع  ۴۸درصد از عملكرد ترامپ قويا ناراضي
هستند .اين سطح از نارضايتي پيشتر هرگز براي
بيل كلينتون و باراك اوباما ديده نشده بود و تنها
در دور دوم رياستجمهوري جورج بوش چنين
موردي رخ داد.
تقريب��ا نيم��ي از آمريكاييه��ا ( ۴۸درصد)
معتقدند رهبري كشورش��ان در جهان از زمان
تحليف ترامپ ضعيفتر شده است .در مقابل۲۷ ،
درصد گفتهاند رهبري آمريكا قويتر شده است.
با وجود آنكه ترامپ حين كمپينهاي انتخاباتي
وانمود ميكرد براي رس��يدن به توافقهايي در
راستاي منافع كش��ورش مهارت دارد ،اكثريت
ميگوين��د به او در مذاكره ب��ا رهبران خارجي
خصوصا والديمير پوتين اعتماد ندارند.
تنها اندكي بيش از يكسوم تمام آمريكاييها
ميگوين��د در مس��اله مذاك��رات خارج��ي به
رييسجمهور كشورش��ان زياد يا نسبتا اعتماد

اردوغان در سالروز كودتاي نافرجام  15ژوئيه :

سر خائنان را از تن جدا ميكنيم

كند ،او آن را توشيح خواهد كرد .اردوغان گفت :هيچ خطاكاري
نبايد بيمجازات بماند و تصريح كرد :ملت تركيه سر خائنان را از
تنشان جدا خواهد كرد .اردوغان تاكنون چند بار در گذشته ميل
خود را به بازگرداندن مجازات اعدام در قانون كيفري تركيه ابراز
داشته است .او با اظهارات اخير خود ،عمال به پارلمان در مورد
تهيه اليحه مجازات اعدام چراغ سبز نشان داد.
  سربازان اردوغان
درمراسمسالگردكودتابسياريازمخاطبانرييسجمهوركه

خود را سربازان طيب ميخوانند ،به حمايت از بازگشت مجازات
اعدام شعار دادند .اردوغان از آمران و عامالن كودتاي نيمه ژوئيه
 ۲۰۱۶با كينه و نفرت نام برد .او گفت كه به آنها بايد مثل اسيران
گوانتانامولباسپوشاند.درگوانتانامودولتآمريكامتهمانتروريسم
جهادي را در شرايط سختي زنداني كرده است.
در تركيه از ش��نبه گذشته مراسم متعددي در بزرگداشت
اولين سالگرد كودتاي نظامي عليه اردوغان برگزار شده است.
در شامگاه  ۱۵ژوئيه  ۲۰۱۶گروهي از نظاميان كوشيدند دولت

دارن��د .حدودا دو نفر از س��ه فردي ك��ه از آنها
خصوصا درباره مذاكرات پوتين – ترامپ سوال
شد ،گفتند چندان به رييسجمهور آمريكا اعتماد
ندارند .از ميان آنها ۴۸درصد گفتند اصال به ترامپ
اعتماد ندارند.
از س��وي ديگ��ر يافتهه��اي نظرس��نجي
واشنگتنپست-ايبيسي نيوز نشان ميدهد ۶۰
درصد آمريكاييها معتقدند روسيه براي نفوذ در
نتايج انتخابات تالش كرد .اين ميزان پيشتر در
ماه آوريل  ۵۶درصد بوده است .حدود  ۴۴درصد
نسبت به مداخله روسيه ترديد دارند و معتقدند
ترامپ از اقدامات آنها سود برده است.
شركتكنندگان همچنين درباره افشاي ديدار
پسر ارش��د ترامپ با يك وكيل روس اظهارنظر
كردند .بيش از ش��ش نفر از  ۱۰پرسششونده
آمريكايي گفتند ديدار مذكور نامناسب بوده و تنها
حدود يكچهارم آن را مناسب ارزيابي كردند .با
اين وجود نيمي از تمام جمهوريخواهاني كه مورد
سوال قرار گرفتند ،اين ديدار را مناسب دانستهاند.
در همين حال  ۵۲درصد گمان ميكنند ترامپ
در روند تحقيقات درباره مداخله احتمالي روسها
در انتخابات نوامبر گذشته دخالت ميكند .اين
ميزان نس��بت به آمار قبلي ك��ه  ۵۶درصد بود،
كاهش نشان ميدهد.
از طرف ديگر نيمي از آمريكاييها ميگويند
عملكرد ترامپ در ايجاد اشتغال بدتر از رهبران
سابق آمريكاست و تنها يكچهارم باور دارند كه
او خوب عمل كرده است ۵۵ .درصد هم ميگويند
ترامپ پيش��رفت خوبي در رسيدن به اهدافش
نداشته است.
 معترضان خواستار استيضاح
صدها نفر از معترضان آمريكايي شنبه گذشته
در اعتراض به سياستهاي رييسجمهور كشور
ك تظاهرات كردند و
خود در خيابانهاي نيويور 
خواستار استيضاح دونالد ترامپ شدند.
اين اعتراضات به عنوان بخشي از تظاهرات ملي
است و تظاهرات مشابه آن هم در حدود  17شهر
در سراسر آمريكا از جمله لسآنجلس و شيكاگو و
ديگر شهرهاي آمريكا برگزار شد.
معترضان آمريكا پارچهنوشتههايي به دست
داشتند كه بر روي برخي از آنها نوشته شده بود:
ما يك آمريكاي فاشيست نميخواهيم .از زماني
كه ترامپ وارد كاخ س��فيد شده مردم بارها در
ش��بكههاي اجتماعي با راهاندازي هشتگهايي
مانند ترامپ را استيضاح كنيد ،خواستار استيضاح
و عزل وي شدهاند.
چن��د روز پيش ،براد ش��رمن ،يك نماينده
دموكرات در مجلس نمايندگان آمريكا رس��ما
طرحيبراياستيضاحدونالدترامپ،رييسجمهور
آمريكا معرفي كرد .اين اولين باري است كه يك
نماينده كنگره آمريكا طرحي براي اس��تيضاح
ترامپ تقديم كرده است .تقديم چنين طرحي
عزل رييسجمهور از قدرت را به دنبال نخواهد
داش��ت اما مجلس مورد نظر را به تصميمگيري
درباره مراحل بعدي ملزم ميكند.

اردوغان را سرنگون كنند .آنها خيابانها و پلهاي مهم استانبول
را اشغال ،ساختمان پارلمان و اطراف كاخ رياستجمهوري در
آنكارا را بمباران كردند.
رژيم تركيه هواداران فتحاهلل گولن ،سياستمدار اسالمگراي
مقيم آمريكا را طراح كودتاي نافرجام در اين كشور ميداند و از
زمان كودتا هزاران نفر از پيروان او را دستگير يا از پستهاي
دولتي بركنار كرده است.
در تركيهنيروهاي سكوالر مخالف اردوغان او را متهم ميكنند
كه از كودتاي سال قبل در اين كشور به عنوان دستاويزي براي
س��ركوب مخالفان سياسي خود اس��تفاده ميكند و پايههاي
دموكراسي در اين كشور را بيش از پيش به خطر مياندازد.

فرانسه خواستار توقف اقدامات تنبيهي عليه شهروندان قطر
تنبيهي است؛ بهويژه اقداماتي كه بر مردم قطر
تاثير گذاشته و بهطور مشخص بر خانوادههاي
دوتابعيتي كه اكنون از هم جدا ش��دهاند .وزير
خارجه پس از ديدار با همتاي قطري خود ،محمد
بن عبدالرحمان آلثاني ،در جمع خبرنگاران اين
گفتهها را بيان كردهاست.
لودريان پس از دوحه ،به عربستان سعودي
رف��ت تا با وليعهد آن كش��ور ديدار و گفتوگو
كند .او در عربستان گفت كه پاريس مايل است
نقش كمكي براي تالشهاي ميانجيگرانه كويت
بازي كند .رييس دستگاه ديپلماسي فرانسه طي
روزه��اي پيشرو از ام��ارات و كويت نيز ديدار
خواهد كرد.
پس از سفر ركس تيلرسون كه عمال در احياي
فوري روابط دولتهاي عربستان ،مصر ،بحرين،
امارات و دولت قطر تاثيري نداشت ،اين تازهترين

تالش ديپلماتيك از سوي غرب در مورد بحران
تازه به شمار ميرود.
وزي��ر خارجه قطر جمعه گذش��ته در يك
نشست خبري همراه وزير خارجه تركيه ،ضمن
دفاع از تالشهاي وزير خارجه آمريكا در جهت
يافتن راهحلي براي بحران قطر ،تاكيد كرده بود
كه مشكالت يك روزه حل نميشوند .وزير خارجه
تركيه هم در جريان ديدار با همتاي قطري خود
ابراز اميدواري كرده است در ميانمدت راهحلي
براي بحران پيدا شود.
اين در حالي است كه جمعه گذشته ،وزير
مش��اور در امور خارجي امارات متحده عربي،
در حس��اب كاربري خود در توئيتر گفته بود
كه چهار كش��ور عربي به س��وي يك جدايي
بلندمدت با قطر گام برميدارند و بايد بهدنبال
شكل تازهاي از روابط باشند.

به گزارش آسوش��يتدپرس ك��ه بهتازگي
گزارش داده است زندگي شهروندان در قطر
هنوز تاثي��ر چنداني از تحريمه��ا و اقدامات
كش��ورهاي همجوار نگرفت��ه؛ دوحه اقدام به
پرداخت هزينهه��اي اضاف��ي نقلوانتقاالت

درياي��ي كرده و در م��ورد فرآوردههاي مورد
نياز مانند مواد خوراكي به كش��ورهايي چون
تركيه روي آوردهاس��ت .در عين حال توئيت
وزير اماراتي نشاندهنده آن است كه بنبست و
اختالفات فعلي ممكن است به درازا بكشد.

