ايران و جهان
٭ پاس��خ رهبر معظم انقالب به نامه اس��ماعيل
هنيّه رئيس دفتر سياس��ي حماس :عالج مس��أله
فلسطين تشديد مبارزه با رژيم غاصب است
٭ رئيسجمهوري:تصمي��م گي��ري در باره آينده
سوريه به مردم اين كشور مربوط است
٭ دكت��ر ظري��ف :جنايت صهيونيس��تها در لواي
مصونيتيكهبرخيمتحدانمنطقهايوفرامنطقهاي
ّ
مهيا كردهاند انجام ميشود
ّ
٭ كرباس��يان وزي��ر اقتصاد :دول��ت قصد ندارد در
فرآيند بازسازي اقتصاد ايران يك طرفه عمل كند
٭ علي مطه��ري نايب رئيس مجلس :محصورين
برانداز نيس��تند ،آزادي آنها وحدت ملي را تقويت
ميكند
٭ الريجاني رييس مجلس :بايد ساز و كار حمايت
از توليد داخلي و صادرات ايجاد شود
٭ پرسپوليس قهرمان ليگ برتر فوتبال ايران شد
٭ آمريكا مانع صدور بيانيه ش��وراي امنيت عليه
جنايات صهيونيستها شد
٭  3ه��زار ش��ركت صوري ك��ه از مالي��ات فرار
ميكردند شناسايي شدند
٭ ب��نس��لمانوليعهدعربس��تان:ايراندش��من
مشترك ما و اسرائيل است!
٭ دكت��ر صالحي رئيس س��ازمان انرژي اتمي :در
صورت لغو برجام ،به دشمنان ضرب شست خوبي
نشان خواهيم داد
٭ مجيد مجيدي واصغر فرهادي ،جش��نوارههاي
جهاني فيلم فجر و كن را افتتاح كردند
٭ ترامپ خط��اب به ح ّكام عرب :بدون آمريكا 2
هفته هم دوام نميآوريد
٭ آخوندي وزير راه و شهرسازي :وام مسكن 200
ميليون تومان ميشود
٭ جهانگيري مع��اون اول رئيسجمهوري :الزمه
حل مشكالت كشور وفاق ملي است
٭اردوغانرييسجمهورتركيه:جناياتنتانياهوي
تروريست در تاريخ ثبت خواهد شد
٭ رئي��س س��ازمان هواشناس��ي :ش��ديدترين
خشكسالي نيم قرن اخير در ايران آغاز شده است
٭ صادرات غيرنفتي كش��ور در سال  96به چهل و
هفت ميليارد دالر رسيد
٭ فرمانده ارش��د داعش در افغانس��تان در حمله
نيروهاي دولتي به هالكت رسيد
٭ پاكس��تان :روابط نظامي با روس��يه را گسترش
ميدهيم
٭ مس��كو :پاس��خي محكم ب��ه تحريمهاي جديد
آمريكا خواهيم داد
٭ احتمال تس��ليم ش��دن تروريس��تهاي ׳׳جيش
االسالم׳׳ به ارتش سوريه قوت گرفت
٭ دبير كل ناتو :س�لاح اتمي جزء الينفك ذخاير
ناتو باقي ميماند
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پشت پرده
تصمیم ترامپ

دو تن از مقام��ات بلندپایه دولت آمریکا
اعالم کردند ک��ه ׳׳دونالد ترامپ׳׳ رئیس جمهور
این کش��ور در نشستی با حضور مش��اوران خود
خواستار خروج فوری نیروهای نظامی آمریکا از
خاک س��وریه شده است؛ موضعی که در تقابل با
مواضع بسیاری از مقامات بلندپایه آمریکا است.
این مقامات بلندپایه دولت آمریکا که خواستند
نامشان فاش نش��ود ،در گفتوگو با رویترز بیان
کردند که س��خنان ترام��پ در اوهای��و بازتاب
رایزنیهای وی با مش��اورانش اس��ت ک��ه در این
رایزنیها همواره از تداوم حضور نیروهای نظامی
آمریکا در س��وریه ابراز تعجب کرده است.یکی
از این مقامات آمریکا گفت که ترامپ به وضوح
بررس��ی این موضوع از زوایای مختلف قابل بحث
اس��ت .دونالد ترامپ در ای��ن جمالت خود زمانی
برای خروج از سوریه مشخص نکرد و هدر ناوئرت
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در واکنش به
پرس��ش خبرنگاران در این زمین��ه گفت ،او از این
موضوع اطالعی ندارد .نیروهای دمکراتیک سوریه
هم که متحدان مس��لح آمریکا در س��وریه هستند
از برنام��ه آمری��کا در این زمینه اب��راز بیاطالعی
کردند .رایان دیلون سخنگوی نیروهای ائتالف به
رهبری آمریکا ضد داعش هم اگرچه گفته درباره
عملیات آتی صحبت نمی کند ،اما تاکید کرده است
ک��ه همچنان داعش دو منطقه در س��وریه یکی در
حاشیه رود فرات و دیگری در نزدیکی مرز سوریه
ب��ا ع��راق را در اختیار دارد.فارغ از اینکه س��خنان
ترامپ درباره خروج نظامیان این کش��ور از سوریه
تا چه حد عملی شود ،اینکه رئیس جمهور آمریکا از
خروج نظامیان این کش��ور از سوریه سخن میگوید

گفت��ه اس��ت ׳׳به مح��ض آنکه داع��ش و بقایای
آن نابود ش��وند ،آمریکا ب��ی صبرانه در پی وادار
ساختن کش��ورهای منطقه به ایفای نقشی فعالتر
در تضمین امنیّت اس��ت.׳׳یکی دیگ��ر از این دو
مق��ام آمریکایی گفت که مش��اوران امنیت ملی
ترام��پ به وی گفتهاند به منظ��ور اطمینان یافتن
از حف��ظ دس��تاوردهای کنونی علیه تروریس��تها
و تضمی��ن اینکه س��وریه به پای��گاه دائمی ایران
تبدیل نش��ود ،ش��مار اندکی از نیروهای آمریکا
باید دست کم چندین سال در خاک سوریه باقی
بمانند .با ای��ن حال این مقام آمریکایی گفت که
׳׳تاکنون ترامپ هیچگونه دس��توری برای خروج
نیروها صادر نکرده است.׳׳

ب��ه مثابه اذعان به شکس��ت طرحه��ای آمریکا در
س��وریه و منطقهپس از شکس��ت ادوات واشنگتن
و مزدوران آنها در برابر ارتش س��وریه محس��وب
میشود.در واقع ادعای ترامپ درباره علت حضور
نیروهای آمریکایی در سوریه پوشالی است زیرا اولًا
حضور این نیروها ناقض حاکمیت س��وریه و منشور
س��ازمان ملل اس��ت و ثانیا بر اس��اس گزارشهای
میدانی و اطالعاتی ،آمریکا از گروههای تروریستی
در س��وریه حمایت کرده و مواضع ارتش س��وریه
را هدف قرار داده اس��ت.ترامپ گفت:׳׳ما داریم بر
داع��ش غلب��ه میکنم و به زودی از س��وریه خارج
میشویم ،بگذارید حاال بقیه به این موضوع رسیدگی
کنند .خیل��ی زود...خیلی زود ...ما صد درصد آنچه
را که ب��ه آن خالفت یا س��رزمین میگویند خیلی
زود پ��س میگیریم و از آنجا خارج میش��ویم و به
کشورمان بازمیگردیم،جایی که به آن تعلق داریم
و میخواهیم آنجا باشیم׳׳.

اقتصاد ،پاشنه آشیل مکرون
اصالح��ات اقتص��ادی امانوئل مک��رون رئیس جمهور فرانس��ه ،مولّد
نارضایتیهای عمده ای در داخل این کشور اروپایی بوده است .اعتصاب
گس��ترده اخیر کارگران ،پرستاران و معلمان در اعتراض به اصالحات
اقتصادی مکرون نش��ان داد که وی هنوز نتوانسته است افکار عمومی
کشورش را در این خصوص اقناع كند.
بس��یاری از تحلیلگ��ران مس��ائل فرانس��ه و اروپا
معتقدند که امکان بروز ناآرامیهای گس��ترده تر،
در اعتراض ب��ه اصالحات اقتصادی مکرون وجود
دارد .مشابه این اتفاق ،در دوران ریاست جمهوری
اوالند و سارکوزی نیز رخ داد.
طرحه��ای رئی��س جمهور فرانس��ه  ،اصالح بیمه
بیکاری ،تغییرات اساس��ی در خصوص شرکت راه
آهن (به دلیل قرض باال) و ...است.
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پرستاران ،معلمان و دیگر کارمندان دیگر بخشهای
دولتی فرانسه و فراتر از آنها ،اتحادیه های کارگری
نس��بت به اصالحات اقتصادی مکرون دید مثبتی
ندارند .این در حالی بود که انتظار میرفت مکرون
در س��ال  ۲۰۱۷می�لادی و قبل از اجرایی ش��دن
اصالح��ات اقتص��ادی ،افکار عمومی کش��ور خود
را در ای��ن خصوص توجی��ه نماید.نکته قابل تامل
اینکه کاهش بیکاری در فرانس��ه و افزایش اعتبار

