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دونالد ترامپ به يک س��ال رياست جمهورى اش بر آمريكا 
نزديک مى ش��ود در حالى که کارنامه وى شايد در حوزه اقتصاد 
آمريكا دستاوردهايى را ثبت کرده اما در عرصه سیاست داخلى 
و خارجى چندان دس��تاوردى نداشته اس��ت. در داخل آمريكا 
جريان هاى سیاس��ى علیه او اقدام مى کنند چنانكه او نتوانسته 
در کنگره طرحى را به تصويب رساند. در عرصه سیاست خارجى 
نیز ترامپ به رغم هوچى گرى هاى بس��یار و س��فرهاى دوره اى 

نتوانس��ته طرح احی��اى جايگاه آمريكا را محقق س��ازد و حتى 
متحدان آمريكا نیز با نگاه بى اعتمادى به اين کش��ور مى نگرند. 
شايد بتوان گفت که دستاورد مقاومت در پايان دادن به حاکمیت 

داعش بزرگترين شكست وى در اين يک سال باشد. 
در میان رفتارهاى ترامپ يک نكته قابل توجه اس��ت و آن 
اصرار هاى وى مبنى بر خروج از پیمان هايى اس��ت که آمريكا 
زمان��ى عضو آنها بوده اس��ت. اعالم خ��روج از اجالس پاريس 
ي��ا همان حماي��ت از آب و هواى جهان، ادع��اى لغو توافقاتى 
همچ��ون نفتا با آمريكاى ش��مالى و مرک��زى، توافق آمريكا و 
اروپ��ا و آمريكا و اقیانوس آرام، خروج از يونس��كو و در نهايت 
اعالم خروج از بیانیه جهانى س��ازمان مل��ل درباره پناه جويان 
و مهاجري��ن را مى ت��وان در کارنام��ه وى مش��اهده کرد. حال 
اين س��وال مطرح اس��ت که چرا ترامپ اين اقدامات را صورت 

مى دهد و چه اهدافى را از آن دنبال مى کند؟

برخ��ى از اين اقدامات برگرفته از ش��عارهاى انتخاباتى وى 
اس��ت چنانكه او ادعاى هزينه کرد درآمدهاى آمريكا در داخل 
را مط��رح کرده که نتیجه آن لغو توافقات تجارى با کش��ورهاى 
ديگر است. در همین حال وى قوانین مهاجرتى خاصى را وضع 
کرده که بیانیه سازمان ملل در باب مهاجرين بر خالف آن است 
لذا براى آنكه نشان دهد که پايبند به شعارهاى انتخاباتى است 
اي��ن اقدامات را صورت مى دهد.  در کنار اين مس��ائل يک نكته 
مهم در س��خنان ترامپ مطرح است و آن اينكه تاکید دارد اين 
توافقات مغاير با ارزش ها و منافع آمريكاست. اين جمله در وهله 
نخست برگرفته از اين اصل است که آمريكايى که ادعا دارد همه 
کش��ورها بايد وارد جامعه جهانى ش��وند خود پذيرنده اين ادعا 
نیست و اصل منافع و ارزشهاى خود را همواره لحاظ مى کند. 

ل��ذا اين رفتار نش��ان مى ده��د که عضوي��ت در نهادهاى 
جهان��ى يک امر الزامى نیس��ت بلكه براس��اس منافع و امنیت 

ملى بايد اين رويكردها صورت گیرد. نكته ديگر در باب خروج 
آمري��كا آنكه روند تحوالت نش��ان مى دهد که س��اختار حاکم 
ب��ر مجامع منطقه اى و جهانى ديگ��ر پذيرنده يک جانبه گرايى 
آمريكا نیس��ت و عمال در حال حاشیه شدن در اين نشست ها 
اس��ت. آمريكا با خ��روج از اين نهادها س��عى دارد تا همچنان 

چهره مقتدر از خود نشان دهد. 
نكت��ه ديگر آنكه حضور در س��ازمان ها و نهادهاى جهانى 
هزينه هاى مالى بس��یارى بر آمريكا تحمیل کرده در حالى که 
عمال توان تامین آنها براى آمريكا ديگر وجود ندارد. واشنگتن 
با خروج از اين س��اختارها به دنب��ال کاهش هزينه ها و صرف 
هزينه ه��ا در عرصه داخلى اس��ت اين امر زمانى بیش��تر نمود 
مى ياب��د که آمريكا رس��ما اعالم مى کند که اعض��اى ناتو بايد 
هزينه هاى امنیت خود را بپردازند و آمريكا ديگر تامین کننده 

هزينه هاى آنها نخواهد بود. 

مترجم: حسين ارجلو2017/12/04كيوسك

کسیکهباتروریسممیجنگد،تروریستنیست
شیخ سامى المسعودى يكى از رهبران الحشدالشعبى 
عراق، دخالت هاى فرانس��ه در امور داخلى اين کش��ور را 
محك��وم کرد. وى با يادآورى اي��ن نكته که مواضع اروپا 
علیه الحشد الش��عبى چیز جديدى نیست، گفت: کسى 
که با تروريس��م مى جنگد، ش��به نظامى و يا تروريس��ت 
نیس��ت. مس��عودى گفت که نیروه��اى داوطلب مردمى 
ع��راق با گروهى که در کش��تار و جناي��ت نظیرى براى 
آن وجود ندارد، جنگیدند. وى افزود: الحش��د الش��عبى 

به خالف ادعاى برخى، گروهى شبه نظامى نیست. 
غافلگیریهایزیادیبرایدشمنداریم

"س��رتیپ شرف لقمان" س��خنگوى نیروهاى مسلح 
يمن تصريح کرد: آنچ��ه در صنعا پايتخت يمن رخ داد، 
حبابى توخالى اس��ت ک��ه نمايانگر خ��روج على عبداهلل 
صال��ح رئیس جمهور س��ابق و همپیمان��ان او از معادله 
است. سخنگوى نیروهاى مسلح يمن همچنین از مرحله 
جديدى از تش��ديد رويارويى با امارات ک��ه کاماًل ناامن 
ش��ده اس��ت خبر داد و گفت که نیروهاى مس��لح يمن 
مقادير زيادى موش��ک ک��روز در اختی��ار دارند و موارد 

غافلگیرکننده زيادى براى دشمن وجود خواهد داشت.
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دربرابرباجگیریآمریکاییهاکوتاهنمیآییم
رجب طیب اردوغ��ان رئیس جمهور ترکیه در واکنش 
به محاکمه مدير يكى از بانک هاى ترکیه به اتهام دور زدن 
تحريم هاى ايران، گفت که اين کار سیستم قضايى آمريكا 
»باج گیرى« اس��ت و آن��كارا در برابر چنی��ن کارى، کوتاه 
نمى آي��د. پیش از اين، مطرح ش��دن پرونده »رضا ضراب« 
تاجر ايرانى - ترکیه اى در محاکم قضايى آمريكا به اتهامى 
مش��ابه، باعث مخدوش شدن روابط واشنگتن -آنكارا شده 
بود. ضراب در برابر قضات نیويورک گفته که اردوغان شخصاً 

مجوز نقض تحريم هاى ايران را به وى داده بوده است.
نتانیاهواظهاراتبنسلمانراتکرارکرد

بنیامی��ن نتانیاهو نخس��ت وزير رژيم صهیونیس��تى 
اظهاراتى مشابه صحبت هاى »محمد بن سلمان« ولیعهد 
عربس��تان س��عودى در مورد ايران مطرح ک��رد. نتانیاهو 
درپیامى ويدئويى به اجالس س��االنه موسس��ه »سابان« 
اي��ران را به نازى هاى آلمان تش��بیه ک��رد و گفت ايران 
»عزمى بى رحمانه به کشتار يهوديان دارد.« وى همچنین 
گفت: »من مكررا در م��ورد ايران صحبت مى کنم، چون 
تاريخ را خوانده ام.« پیش از اين ولیعهد عربستان سعودى 

ايران را با نازى هاى آلمان مقايسه کرده بود.

ت
س
نپ

گت
شن
وا

توافقفتحوحماسبرایکاملکردنآشتیدرقاهره
يک منبع آگاه در قاهره گفت که مواضع دو جنبش 
فتح و حماس به منظور تحقق آشتى، بعد از تالش هايى 
که اين دو جنبش در مصر انجام دادند، مثبت و همس��و 
اس��ت. خبرنگار روس��یاالیوم گزارش داد که طى ساعات 
آينده، تصمیماتى عملى در راس��تاى آشتى، در نوار غزه 
اتخاذ خواهد ش��د. از س��وى ديگر عزام األحمد مسئول 
پرونده آشتى در جنبش فتح و عضو شوراى مرکزى آن، 
تاکید کرد که فتح و حماس بر تكمیل توافق آش��تى در 

قاهره و برداشتن همه موانع توافق کرده اند.
ترامپطرحیرابرایفلسطینآمادهکردهاست

جارد کوش��نر مش��اور دونالد ترامپ رئیس جمهورى 
آمريكا گفت: ترامپ طرحى را براى حل مس��أله فلسطین 
آماده کرده اس��ت. وى طى سخنانى در اجالس سابان در 
واش��نگتن گفت: خیلى ها ب��ه رئیس جمهورى مى گويند، 
چنی��ن کارى را انج��ام نده��د و وقت خ��ود را براى حل 
درگیرى بین اعراب و اس��رائیل ه��در ندهد، زيرا حل اين 
مس��أله غیرممكن است، اما ترامپ بر انجام اين کار اصرار 
دارد. مش��اور رئیس جمهور آمريكا تاکید کرد که ترامپ و 

تیم او در تالش هستند.
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پیامشفاهیامیرقطربهپوتین
ش��یخ تمیم بن حمد آل ثانى امی��ر قطر درخصوص 
روابط دوجانبه بین مسكو و دوحه و راهكارهاى تقويت و 
توسعه اين روابط، پیامى شفاهى را به »والديمیر پوتین« 
رئیس جمهور روسیه ارسال کرد. ارسال اين نامه همزمان 
با مذاکرات سلطان بن س��عد المريخى، وزير مشاور امور 
خارجه قطر با نور محمد خولوف س��فیر روسیه در دوحه 
درباره روابط دو جانبه و راهكارهاى تقويت و توسعه اين 
روابط و همچنین تقويت چشم اندازهاى همكارى بین دو 

کشور، صورت گرفته است.
حملهبمبافکنهایروسیبهمواضعداعش

وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که 6 فروند بمب افكن اين 
کشور مواضع گروه تروريستى داعش در جنوب شرق استان 
ديرالزور س��وريه را بمباران کردند. براساس اين گزارش، 6 
بمب افك��ن از نوع 22M3-Tu، از پايگاهى در روس��یه به 
پرواز درآمده و با پوش��ش جنگنده هاى س��وخو 30 اس ام 
در پايگاه حمیمیم سوريه، اس��تحكامات گروه تروريستى 
داعش و انبارهاى سالح و مهمات اين گروه تروريستى را در 
جنوب شرق ديرالزور هدف قرار دادند.روسیه از کشته شدن 

تروريست ها در اين منطقه خبر داد.
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قطر:خبرگزارى اسپوتنیک روسیه اعالم کرد که يک 
نامه توسط »جاسم بن حمد آل ثانى« نماينده شخصى امیر 
قطر در ديدار با »میخائیل بوگدانوف« نماينده ويژه پوتین 
در خاورمیانه و ش��مال آفريقا که در مس��كو برگزار شد، 
تحويل وى شد. از سوى ديگر »سلطان بن سعد المريخى« 
وزير مش��اور قطر در امور خارجه در ديدار با سفیر روسیه 
در دوحه، روابط دوجانبه و راهكارهاى تقويت و توس��عه 
همكارى هاى دو کش��ور را بررس��ى کردند. روابط قطر و 
روسیه در ماه هاى اخیر شاهد تحول چشمگیرى در سطح 

سیاسى، اقتصادى و نظامى بوده است.

عربس�تان: وزير انرژى عربس��تان سعودى پس از 
ديدار با همتاى آمريكايى خود در رياض، از شرکت هاى 
آمريكاي��ى براى مش��ارکت در برنامه هس��ته اى رياض 
دعوت ک��رد. در حالى که در روزهاى اخیر رس��انه ها از 
همكارى هاى هس��ته اى احتمالى دولت دونالد ترامپ با 
رياض خبر داده اند، وزير انرژى عربستان سعودى ديروز 
دوشنبه اظهارنظرى درباره اين موضوع کرده است. يک 
روز پس از انتش��ار اين خبر بود ک��ه خبرگزارى رويترز 
هم از البى گرى برخى شرکت هاى آمريكايى با واشنگتن 
براى توسعه برنامه هسته اى عربستان سعودى خبر داد.

مصر: يک منبع امنیتى مصرى از کش��ته ش��دن ۵ 
فرد مسلح در درگیرى با نیروهاى امنیتى در يک منطقه 
صحرايى در شمال مصر خبر داد. يک منبع امنیتى مصرى 
گفت که نیروهاى امنیت ملى )دستگاه اطالعاتى وابسته 
به وزارت کش��ور( اطالعاتى درباره مكان اختفاى يک باند 
تروريس��تى در يک منطقه کوهس��تانى در جاده العاشر - 
بلبیس دريافت کردند و پس از کسب اطمینان از صحت 

اطالعات، نیروهاى امنیت ملى به آن مكان اعزام شدند.

فرانس�ه: منابع نزديک به رياست جمهورى فرانسه 
اع��الم کردند که »امانوئل ماک��رون« رئیس جمهور اين 
کش��ور احتماال در جريان س��فر روز پنجش��نبه به قطر 
قراردادهايى در زمینه مس��ايل نظام��ى و حمل ونقل با 
اين کشور نهايى خواهد کرد. قطر در نظر دارد که بیش 
از 12 فرون��د جنگنده رافائل از فرانس��ه بخرد و اين در 
شرايطى است که در سال 201۵ هم 24 فروند هواپیما 
ب��ه ارزش حدود 6 میلیارد يورو )7.11 میلیارد دالر( از 
فرانس��ه خريده بود. انتظار مى رود که در جريان س��فر 

آتى ماکرون قرارداد خريد هواپیماها نهايى شوند.

س�وریه: نماينده ويژه س��ازمان ملل در امور سوريه 
مى گويد که بازس��ازى اين کشور به حداقل 2۵0 میلیارد 
دالر نیاز خواهد داش��ت.در حالى که مبارزه دولت سوريه 
و حامیانش با تروريس��ت ها با موفقیت هاى چش��مگیرى 
مواجه شده اس��ت، مقامات و نمايندگان غربى اظهاراتى 
درباره هزينه هاى س��نگین بازسازى سوريه پس از حدود 
6 سال بحران و جنگ مطرح کرده اند. سخنگوى پیشین 
گروه موس��وم به نیروهاى دموکراتیک س��وريه که از اين 
گروه جدا شد، مى گويد اين گروه توسط آمريكا و به وسیله 

فرماندهان حزب کارگران کردستان اداره مى شود.
رئیس جمهور ترکیه در انتقاد به ش��به نظامیان کرد 
س��ورى گفت، يگان ه��اى مدافع خل��ق و پ.ک.ک هیچ 

توجهى به رفاه و آينده مردم کرد تبار سوريه ندارد.
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وزارت کش��ور يمن با انتشار 
گ�زارشآخر

گروه بين الملل
بیانیه اى رس��مى، خبر مرگ 
صال��ح  عب��داهلل  عل��ى 
رئیس جمهور س��ابق اين کشور که پس از شكست 
کودتايش علیه م��ردم و دولت ملى يمن به دنبال 

فرار به عربستان بود را تايید کرد.
 عب��داهلل صال��ح ک��ه در روزهاى اخی��ر براى 
رس��یدن به قدرت علیه ملت يمن دست به سالح 
ش��ده ب��ود و گزارش ها از تبانى وى با س��عودى و 
ام��ارات حكايت داش��ت دي��روز در ح��ال فرار به 

عربستان کشته شد. 
وزارت کش��ور يمن با انتشار بیانیه اى رسمى، 
ش��ايعات کش��ته ش��دن عل��ى عب��داهلل صالح را 
تأيید کرد و رس��ما اعالم کرد که او کش��ته ش��ده 
اس��ت. ي��ک مق��ام امنیت��ى خلیج ف��ارس اذعان 
ک��رد که على عب��داهلل صالح رئیس جمهور س��ابق 
يمن ب��ه عل��ت انتق��ال مقادير زي��ادى اطالعات 
 مرب��وط به دخالت ه��اى عربس��تان در يمن براى 
سوءاس��تفاده هاى بعدى و باجگیرى از عربستان، 
به دست مسلحین وابسته به سعودى در حال فرار 
کش��ته ش��ده اس��ت. اين منبع تصريح کرد اتفاق 
زمانى افت��اد ک��ه قاچاقچیان عب��داهلل صالح را با 
س��ه خودروى زرهى حمل مى  کردند. عربستان با 
کش��تن عبداهلل صالح در جهت ايجاد اختالف بین 

کمیته هاى مردمى و طرفداران صالح است. 
در حال��ى که خبرهاى ض��د و نقیضى درباره 
سرنوش��ت و مح��ل حضور عل��ى عب��داهلل صالح 
رئیس جمهور س��ابق يمن پس از سیطره انصار اهلل 

بر مقر حزب کنگره يمن منتش��ر شده است، يكى 
از مقام��ات ارتش يمن که ب��ا انصار اهلل هم پیمان 
است کشته ش��دن او را تايید کرد.يحیى المهدى 
از مقامات ارتش يمن در گفت وگو با اس��پوتنیک 

کشته شدن صالح را تايید کرد. صالح در حال فرار 
در ج��اده ذمار به بیضا به همراه ياس��ر العواضى و 

عارف زکاء کشته شده است.
همزمان ش��بكه خبرى »الحدث« وابس��ته به 

العربی��ه در تويیتر خود ب��ه نقل از يک مقام حزب 
»المؤتم��ر« )حزب صال��ح( ادعا ک��رد که »صالح 
حالش خوب است و او اکنون در حال هدايت نبرد 
]و درگی��رى با ارتش يمن در صنعا[ اس��ت. حزب 
کنگره مردمى يمن که رياست آن را »على عبداهلل 
صالح« رئیس جمهور پیش��ین يمن برعهده داشت، 

خبر مرگ صالح را تأيید کرد.
در حالى که پیشتر اسكاى نیوز به نقل از اين 
حزب اخبار مربوط به کش��ته شدن صالح را شايعه 
نامی��ده بود، حاال بعد از انتش��ار تصاوير مربوط به 
جس��د رئیس جمهور پیش��ین يمن، حزب کنگره 
مردم��ى يمن هم خبر کش��ته ش��دن او را تأيید 
کرده اس��ت. اين مقام حزبى که نامش فاش نشد، 
همچنین گفته است که صالح در انفجار ديروز که 

در منزلش روى داده آسیبى نديده است. 
خبر ديگر از يمن آنكه دبیرکل س��ازمان ملل 
متح��د خواس��تار توقف حمالت هواي��ى و زمینى 
علیه کش��ور يمن شده اس��ت. »آنتونیو گوترش« 
دبیرکل س��ازمان ملل متحد بامداد امروز دوشنبه 
ضمن ابراز نگرانى در خصوص افزايش درگیرى ها 
در يمن، خواس��تار توقف حمالت هوايى و زمینى 

علیه اين کشور شد.
بنا بر گزارش ش��بكه »الجزيره«، سازمان ملل 
متحد ع��الوه بر اين خواس��تار ازس��رگیرى ورود 
کاالهاى تجارى به کشور يمن شده است. دبیرکل 
س��ازمان ملل در ادامه هش��دار داد که گرسنگى، 
بیم��ارى و م��رگ، میلیون ها نفر از م��ردم يمن را 

تهديد مى کند.

در اي��ن می��ان ش��بكه »العربیه« اع��الم کرد 
رئیس جمهور مستعفى يمن دستورى جديد براى 
حمل��ه به صنعا تح��ت عنوان »صنع��ا العروبه« را 
صادر کرد. ش��بكه »العربیه« هدف اين عملیات را 
پايان دادن به تس��لط انصاراهلل، کمیته هاى مردمى 
و ارت��ش يمن بر صنعا اعالم کرده اس��ت.  »احمد 
بن دغر« نخس��ت وزير دولت مستعفى يمن هم به 
تمام کسانى که همكارى با انصاراهلل را قطع کنند، 

وعده عفو داد.
اي��ن در حالى اس��ت که س��خنگوى انصاراهلل 
از تس��لیم صدها ش��به نظامى که در آش��وب هاى 
اخیر صنعا دس��ت داش��ته اند، خب��ر داد.»محمد 
عبدالسالم« س��خنگوى انصاراهلل اعالم کرد صدها 
ش��به نظامى پس از اينكه دريافتند تحرکات اخیر 
»خیانت واضح« اس��ت، خ��ود را تس��لیم کردند. 
عبدالس��الم در ادام��ه گفت جنگنده ه��اى ائتالف 
عربى، منازل غیرنظامیان و اموال عمومى را هدف 
قرار دادند و با تمام توان با ش��به نظامیان خیانتكار 
هم��كارى مى کنند. وى تصريح کرد دس��تگاه هاى 
امنیتى چندين پايگاه نظامى را در صنعا پاکسازى 
کرده اند. در پى شكست مذاکرات میان انصاراهلل و 
جن��اح عبداهلل صال��ح در روز جمعه، درگیرى هاى 
میان هواداران دو طرف در صنعا آغاز شد که ده ها 
کشته و زخمى بر جاى گذاشته است. الزم به ذکر 
است س��عودى که در حمالت نظامى نتوانسته به 
اهداف خود در يمن دس��ت يابد ب��ه دنبال ايجاد 
بحران داخل��ى بوده که تح��رکات جريان عبداهلل 

صالح در صنعا نمودى از اين اقدام است. 

عبداهللصالحهنگامفراربهعربستانکشتهشد

عاقبت کودتا علیه ملت 

ین نقض حقوق زندانيان سياسی در بحر
بس��یارى از س��ازمان هاى حقوق��ى و منطق��ه اى از مقام��ات 

بحرينى خواس��تند از س��وء رفتار ها علیه زندانیان سیاسى در حق�وقبش�ر
زندان هاى بحرين دست بردارند.

بنیاد دموکراس��ى و حقوق بش��ر خلیج فارس اعالم کرد: زندانیان سیاس��ى در 
زندان هاى بحرين بار ديگر در معرض اهانت و س��وء رفتارهاى مس��ئوالن زندان ها 
قرار گرفتند. بنیاد دموکراس��ى و حقوق بشر خلیج فارس در شبكه هاى اجتماعى 
رس��مى اين بنیاد نوشت: زندانیان سیاس��ى در زندان »الحوض الجاف« بحرين بار 
ديگر با س��وء رفتار و فش��ارهاى زياد موجه شدند به طورى که تنها يک ساعت در 
روز به زندانیان اجازه داده مى شود تا از سلول هاى خود خارج شوند و آنها تنها در 
اين يک س��اعت مى توانند به حیاط زندان بروند و يا به تماشاى تلويزيون بپردازند 
و يا با خانواده هاى خود تماس بگیرند. بنیاد دموکراسى و حقوق بشر خلیج فارس 
افزود: افراد وابسته به دستگاه امنیتى بحرين، به عنوان يكى از شیوه هاى مجازات، 

وعده ناهار زندانیان را با تاخیر و در ساعت چهار بعدازظهر به آنها مى دهند.
خب��ر ديگر از يمن آنكه جمعیت ملى-اس��المى »الوفاق« به عنوان بزرگ ترين 
جمعیت معارض بحرين از انتقال آيت اهلل عیس��ى قاس��م رهبر ش��یعیان بحرين به 
بیمارس��تان خبر دادند. ش��یخ »حس��ین الديهى« معاون دبیرکل جمعیت الوفاق 
ديش��ب در صفحه تويیتر خود نوش��ته بود که که آيت اهلل عیس��ى قاسم ظرف 24 

ساعت آينده به بیمارستان منتقل خواهد شد.
از سوى ديگر شیخ »میثم السلمان« مدافع حقوق بشر بحرين گفت که همكارى ها 
و فشارهاى بین المللى در قضیه آيت اهلل عیسى قاسم باعث دستیابى ايشان به معالجه 
گرديد. وى بر ضرورت توقف بازداشت خانگى آيت اهلل عیسى قاسم و بازگردانده شدن 
تابعیت بحرينى ايش��ان تأکید کرد. الس��لمان افزود: ما فشارهاى بین المللى را که در 

دستیابى آيت اهلل عیسى قاسم به معالجه سهیم بودند ارج مى نهیم.

وی خط تنش  یکا همچنان  ر پاکستان و آمر
در ادامه تنش��ها میان اسالم آباد و واشنگتن وزير امور خارجه 

پاکستان گفت: دوره فش��ار به اسالم آباد پايان يافته و آمريكا چ�����الش
به جاى تكرار مطالبات به دنبال تعامل واقعى باشد.

خواجه آصف در آس��تانه س��فر ژنرال »ماتیس« وزير دفاع آمريكا به پاکستان 
در يک کنفرانس خبرى در اس��الم آباد تأکید کرد: نقش ما براى برقرارى امنیت در 
افغانستان غیر قابل انكار است. وى افزود: همیشه از خاک افغانستان علیه پاکستان 
اس��تفاده شده بنابراين آمريكا به جاى متهم کردن اس��الم آباد بايد درباره اقدامات 

خود در اين زمینه توضیح بدهد.
وزير امور خارجه پاکستان اظهار داشت: آمريكا ظرف 16 سال نتوانسته امنیت را 
در افغانستان برقرار کند بنابراين همه بايد خودشان قضاوت کنند که تروريسم افزايش 
يافته يا کاهش داش��ته اس��ت. وى افزود: عالوه بر طالبان گروه هاى تروريستى ديگر 
مانند داعش نیز در حال گس��ترش فعالیت در افغانستان هستند. خواجه آصف گفت: 
تمام تالش خود را براى برقرارى ثبات در افغانستان به کار برديم و سال ها است که از 
مهاجران افغانستانى پذيرايى مى کنیم بنابراين مطالبه براى اقدامات بیشتر را نخواهیم 
پذيرفت.  خواجه محمد آصف هش��دار داد: نا امنى در افغانستان افزايش تروريسم در 
منطقه را به دنبال دارد. دولت پاکستان استراتژى آينده خود، براى همكارى با آمريكا را 
نهايى کرده و مهم ترين اصل آن تن ندادن به خواسته هاى بیشتر آمريكاست و اسالم 

آباد تالش خواهد کرد روابطش با واشنگتن را براساس اين اصل پیش برد. 
وزي��ر دفاع آمريكا: پاکس��تان بايد در عمل اقدام علیه تروريس��م را ثابت کند.

خبرگزارى فارس: پاکستان بايد در عمل اقدام علیه تروريسم را ثابت کند. »جیمز 
ماتیس« وزير دفاع آمريكا در آستانه سفر به پاکستان گفت: پاکستان بايد در عمل 
اقدام علیه تروريسم را ثابت کند بنابراين مطالبات واشنگتن در اين زمینه را تكرار 

خواهم کرد.

حمایت فلسطينی ها از آشتی ملی
گروه هاى فلس��طینى با برگزارى تظاهرات در غزه خواس��تار 

تس��ريع در اجراى طرح آش��تى داخلى فلس��طین شدند و بر غ�ربآس�یا
ضرورت توجه به آرمان هاى ملت فلسطین تاکید کردند.

گروه هاى فلس��طینى در اين تظاهرات از جنبش هاى فتح و حماس خواس��تند 
صبور باش��ند و عاقالنه رفتار کنند و دس��ت از مجادالت سیاسى بردارند و هر چه 
زودتر به دودستگى ها و اختالفات پايان دهند و آشتى را به نتیجه برسانند و منافع 

ملت فلسطین را مد نظر قرار دهند. 
مصطفى عبدالهادى خبرنگار ش��بكه در نوار غزه با اشاره به مشارکت گروه هاى 
ملى و اس��المى و س��ازمان هاى غیردولتى در اين تظاهرات که با هدف حمايت از 
تالش ها براى برقرارى آش��تى داخلى بین فلسطینیان و احیاى وحدت ملى برگزار 
ش��د گفت: اين تظاهرات همچنین براى اعمال فشار بر جنبش هاى فتح و حماس 
به منظور تس��ريع در اجراى طرح آش��تى ملى بخصوص پس از نزاع رسانه اى اخیر 
بی��ن طرفین پس از مذاکرات اخیر در قاهره، برگزار ش��د. رهبران فلس��طینى روز 
يكش��نبه تالش کردند با به دس��ت آوردن حمايت هاى ديپلماتیک دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمريكا را متقاعد کنند از به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان 

پايتخت رژيم صهیونیستى خوددارى کند. 
رئیس دفتر سیاسى حماس و رئیس تشكیالت خودگردان فلسطین در تماسى 
تلفنى بر خطرناک  بودن رويكرد آمريكا در قبال قدس و ضرورت ايستادن در مقابل 
آن تأکید کردند.دور جديد گفت وگوى گروه هاى فلسطینى در پايتخت مصر، بر سر 

برخى پرونده هاى اختالفى مانند حقوق کارمندان غزه، شاهد توافق بود. 
خبر ديگر آنكه وزير خارجه اردن اعالم کرد که در گفت وگو با همتاى آمريكايى 
خود درباره به رس��میت شناختن بیت المقدس به عنوان پايتخت جديد اسرائیل به 

دولت آمريكا هشدار داده است. 


