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بینالملل
یادداشت

خروجهای پیدرپی

نتوانس��ته طرح احی��ای جایگاه آمریکا را محقق س��ازد و حتی
متحدان آمریکا نیز با نگاه بیاعتمادی به این کش��ور مینگرند.
شاید بتوان گفت که دستاورد مقاومت در پایان دادن به حاکمیت
داعش بزرگترین شکست وی در این یک سال باشد.
در میان رفتارهای ترامپ یک نکته قابل توجه اس��ت و آن
اصرارهای وی مبنی بر خروج از پیمانهایی اس��ت که آمریکا
زمان��ی عضو آنها بوده اس��ت .اعالم خ��روج از اجالس پاریس
ی��ا همان حمای��ت از آب و هوای جهان ،ادع��ای لغو توافقاتی
همچ��ون نفتا با آمریکای ش��مالی و مرک��زی ،توافق آمریکا و
اروپ��ا و آمریکا و اقیانوس آرام ،خروج از یونس��کو و در نهایت
اعالم خروج از بیانیه جهانی س��ازمان مل��ل درباره پناهجویان
و مهاجری��ن را میت��وان در کارنام��ه وی مش��اهده کرد .حال
این س��وال مطرح اس��ت که چرا ترامپ این اقدامات را صورت
میدهد و چه اهدافی را از آن دنبال میکند؟

فرامرز اصغری

دونالد ترامپ به یک س��ال ریاست جمهوریاش بر آمریکا
نزدیک میش��ود در حالی که کارنامه وی شاید در حوزه اقتصاد
آمریکا دستاوردهایی را ثبت کرده اما در عرصه سیاست داخلی
و خارجی چندان دس��تاوردی نداشته اس��ت .در داخل آمریکا
جریانهای سیاس��ی علیه او اقدام میکنند چنانکه او نتوانسته
در کنگره طرحی را به تصویب رساند .در عرصه سیاست خارجی
نیز ترامپ به رغم هوچیگریهای بس��یار و س��فرهای دورهای
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گروه بينالملل وزارت کش��ور یمن با انتشار
بیانیهای رس��می ،خبر مرگ
گ�زارش آخر
عل��ی عب��داهلل صال��ح
رئیسجمهور س��ابق این کشور که پس از شکست
کودتایش علیه م��ردم و دولت ملی یمن به دنبال
فرار به عربستان بود را تایید کرد.
عب��داهلل صال��ح ک��ه در روزهای اخی��ر برای
رس��یدن به قدرت علیه ملت یمن دست به سالح
ش��ده ب��ود و گزارشها از تبانی وی با س��عودی و
ام��ارات حکایت داش��ت دی��روز در ح��ال فرار به
عربستان کشته شد.
وزارت کش��ور یمن با انتشار بیانیهای رسمی،
ش��ایعات کش��ته ش��دن عل��ی عب��داهلل صالح را
تأیید کرد و رس��ما اعالم کرد که او کش��ته ش��ده
اس��ت .ی��ک مق��ام امنیت��ی خلیج ف��ارس اذعان
ک��رد که علی عب��داهلل صالح رئیسجمهور س��ابق
یمن ب��ه عل��ت انتق��ال مقادیر زی��ادی اطالعات
مرب��وط به دخالته��ای عربس��تان در یمن برای
سوءاس��تفاده های بعدی و باجگیری از عربستان،
به دست مسلحین وابسته به سعودی در حال فرار
کش��ته ش��ده اس��ت .این منبع تصریح کرد اتفاق
زمانی افت��اد ک��ه قاچاقچیان عب��داهلل صالح را با
س��ه خودروی زرهی حمل میکردند .عربستان با
کش��تن عبداهلل صالح در جهت ایجاد اختالف بین
کمیتههای مردمی و طرفداران صالح است.
در حال��ی که خبرهای ض��د و نقیضی درباره
سرنوش��ت و مح��ل حضور عل��ی عب��داهلل صالح
رئیسجمهور س��ابق یمن پس از سیطره انصار اهلل

برخ��ی از این اقدامات برگرفته از ش��عارهای انتخاباتی وی
اس��ت چنانکه او ادعای هزینه کرد درآمدهای آمریکا در داخل
را مط��رح کرده که نتیجه آن لغو توافقات تجاری با کش��ورهای
دیگر است .در همین حال وی قوانین مهاجرتی خاصی را وضع
کرده که بیانیه سازمان ملل در باب مهاجرین بر خالف آن است
لذا برای آنکه نشان دهد که پایبند به شعارهای انتخاباتی است
ای��ن اقدامات را صورت میدهد .در کنار این مس��ائل یک نکته
مهم در س��خنان ترامپ مطرح است و آن اینکه تاکید دارد این
توافقات مغایر با ارزشها و منافع آمریکاست .این جمله در وهله
نخست برگرفته از این اصل است که آمریکایی که ادعا دارد همه
کش��ورها باید وارد جامعه جهانی ش��وند خود پذیرنده این ادعا
نیست و اصل منافع و ارزشهای خود را همواره لحاظ می کند.
ل��ذا این رفتار نش��ان میده��د که عضوی��ت در نهادهای
جهان��ی یک امر الزامی نیس��ت بلکه براس��اس منافع و امنیت

عبداهلل صالح هنگام فرار به عربستان کشته شد

عاقبت کودتا علیه ملت

بر مقر حزب کنگره یمن منتش��ر شده است ،یکی
از مقام��ات ارتش یمن که ب��ا انصار اهلل هم پیمان
است کشته ش��دن او را تایید کرد.یحیی المهدی
از مقامات ارتش یمن در گفت وگو با اس��پوتنیک

کشته شدن صالح را تایید کرد .صالح در حال فرار
در ج��اده ذمار به بیضا به همراه یاس��ر العواضی و
عارف زکاء کشته شده است.
همزمان ش��بکه خبری «الحدث» وابس��ته به

ملی باید این رویکردها صورت گیرد .نکته دیگر در باب خروج
آمری��کا آنکه روند تحوالت نش��ان میدهد که س��اختار حاکم
ب��ر مجامع منطقهای و جهانی دیگ��ر پذیرنده یکجانبهگرایی
آمریکا نیس��ت و عمال در حال حاشیه شدن در این نشستها
اس��ت .آمریکا با خ��روج از این نهادها س��عی دارد تا همچنان
چهره مقتدر از خود نشان دهد.
نکت��ه دیگر آنکه حضور در س��ازمانها و نهادهای جهانی
هزینههای مالی بس��یاری بر آمریکا تحمیل کرده در حالی که
عمال توان تامین آنها برای آمریکا دیگر وجود ندارد .واشنگتن
با خروج از این س��اختارها به دنب��ال کاهش هزینهها و صرف
هزینهه��ا در عرصه داخلی اس��ت این امر زمانی بیش��تر نمود
مییاب��د که آمریکا رس��ما اعالم میکند که اعض��ای ناتو باید
هزینههای امنیت خود را بپردازند و آمریکا دیگر تامین کننده
هزینههای آنها نخواهد بود.

العربی��ه در توییتر خود ب��ه نقل از یک مقام حزب
«المؤتم��ر» (حزب صال��ح) ادعا ک��رد که «صالح
حالش خوب است و او اکنون در حال هدایت نبرد
[و درگی��ری با ارتش یمن در صنعا] اس��ت .حزب
کنگره مردمی یمن که ریاست آن را «علی عبداهلل
صالح» رئیسجمهور پیش��ین یمن برعهده داشت،
خبر مرگ صالح را تأیید کرد.
در حالی که پیشتر اسکای نیوز به نقل از این
حزب اخبار مربوط به کش��ته شدن صالح را شایعه
نامی��ده بود ،حاال بعد از انتش��ار تصاویر مربوط به
جس��د رئیسجمهور پیش��ین یمن ،حزب کنگره
مردم��ی یمن هم خبر کش��ته ش��دن او را تأیید
کرده اس��ت .این مقام حزبی که نامش فاش نشد،
همچنین گفته است که صالح در انفجار دیروز که
در منزلش روی داده آسیبی ندیده است.
خبر دیگر از یمن آنکه دبیرکل س��ازمان ملل
متح��د خواس��تار توقف حمالت هوای��ی و زمینی
علیه کش��ور یمن شده اس��ت« .آنتونیو گوترش»
دبیرکل س��ازمان ملل متحد بامداد امروز دوشنبه
ضمن ابراز نگرانی در خصوص افزایش درگیریها
در یمن ،خواس��تار توقف حمالت هوایی و زمینی
علیه این کشور شد.
بنا بر گزارش ش��بکه «الجزیره» ،سازمان ملل
متحد ع�لاوه بر این خواس��تار ازس��رگیری ورود
کاالهای تجاری به کشور یمن شده است .دبیرکل
س��ازمان ملل در ادامه هش��دار داد که گرسنگی،
بیم��اری و م��رگ ،میلیونها نفر از م��ردم یمن را
تهدید میکند.

در ای��ن می��ان ش��بکه «العربیه» اع�لام کرد
رئیسجمهور مستعفی یمن دستوری جدید برای
حمل��ه به صنعا تح��ت عنوان «صنع��ا العروبه» را
صادر کرد .ش��بکه «العربیه» هدف این عملیات را
پایان دادن به تس��لط انصاراهلل،کمیتههای مردمی
و ارت��ش یمن بر صنعا اعالم کرده اس��ت« .احمد
بندغر» نخس��توزیر دولت مستعفی یمن هم به
تمام کسانی که همکاری با انصاراهلل را قطع کنند،
وعده عفو داد.
ای��ن در حالی اس��ت که س��خنگوی انصاراهلل
از تس��لیم صدها ش��بهنظامی که در آش��وبهای
اخیر صنعا دس��ت داش��تهاند ،خب��ر داد«.محمد
عبدالسالم» س��خنگوی انصاراهلل اعالم کرد صدها
ش��بهنظامی پس از اینکه دریافتند تحرکات اخیر
«خیانت واضح» اس��ت ،خ��ود را تس��لیم کردند.
عبدالس�لام در ادام��ه گفت جنگندهه��ای ائتالف
عربی ،منازل غیرنظامیان و اموال عمومی را هدف
قرار دادند و با تمام توان با ش��بهنظامیان خیانتکار
هم��کاری میکنند .وی تصریح کرد دس��تگاههای
امنیتی چندین پایگاه نظامی را در صنعا پاکسازی
کردهاند .در پی شکست مذاکرات میان انصاراهلل و
جن��اح عبداهلل صال��ح در روز جمعه ،درگیریهای
میان هواداران دو طرف در صنعا آغاز شد که دهها
کشته و زخمی بر جای گذاشته است .الزم به ذکر
است س��عودی که در حمالت نظامی نتوانسته به
اهداف خود در یمن دس��ت یابد ب��ه دنبال ایجاد
بحران داخل��ی بوده که تح��رکات جریان عبداهلل
صالح در صنعا نمودی از این اقدام است.

اذان صبح فردا طلوعآفتابفردا
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نقض حقوق زندانیان سیاسی در بحرین
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پيامبر اکرم صلیاهللعلیهوآلهوسلم:

به جماعت (يكپارچگى) روى آريد همانا دست خدا
با جماعات است.
مجازات النبویه ص34

ذرهبين
قطر :خبرگزاری اسپوتنیک روسیه اعالم کرد که یک
نامه توسط «جاسم بنحمد آلثانی» نماینده شخصی امیر
قطر در دیدار با «میخائیل بوگدانوف» نماینده ویژه پوتین
در خاورمیانه و ش��مال آفریقا که در مس��کو برگزار شد،
تحویل وی شد .از سوی دیگر «سلطان بنسعد المریخی»
وزیر مش��اور قطر در امور خارجه در دیدار با سفیر روسیه
در دوحه ،روابط دوجانبه و راهکارهای تقویت و توس��عه
همکاریهای دو کش��ور را بررس��ی کردند .روابط قطر و
روسیه در ماههای اخیر شاهد تحول چشمگیری در سطح
سیاسی ،اقتصادی و نظامی بوده است.
عربس�تان :وزیر انرژی عربس��تان سعودی پس از
دیدار با همتای آمریکایی خود در ریاض ،از شرکتهای
آمریکای��ی برای مش��ارکت در برنامه هس��تهای ریاض
دعوت ک��رد .در حالی که در روزهای اخیر رس��انهها از
همکاریهای هس��تهای احتمالی دولت دونالد ترامپ با
ریاض خبر دادهاند ،وزیر انرژی عربستان سعودی دیروز
دوشنبه اظهارنظری درباره این موضوع کرده است .یک
روز پس از انتش��ار این خبر بود ک��ه خبرگزاری رویترز
هم از البیگری برخی شرکتهای آمریکایی با واشنگتن
برای توسعه برنامه هستهای عربستان سعودی خبر داد.

داون

گلف نیوز

س�وریه :نماینده ویژه س��ازمان ملل در امور سوریه
میگوید که بازس��ازی این کشور به حداقل  ۲۵۰میلیارد
دالر نیاز خواهد داش��ت.در حالی که مبارزه دولت سوریه
و حامیانش با تروریس��تها با موفقیتهای چش��مگیری
مواجه شده اس��ت ،مقامات و نمایندگان غربی اظهاراتی
درباره هزینههای س��نگین بازسازی سوریه پس از حدود
 6سال بحران و جنگ مطرح کردهاند .سخنگوی پیشین
گروه موس��وم به نیروهای دموکراتیک س��وریه که از این
گروه جدا شد ،میگوید این گروه توسط آمریکا و به وسیله
فرماندهان حزب کارگران کردستان اداره میشود.
رئیسجمهور ترکیه در انتقاد به ش��بهنظامیان کرد
س��وری گفت ،یگانه��ای مدافع خل��ق و پ.ک.ک هیچ
توجهی به رفاه و آینده مردم کرد تبار سوریه ندارد.
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مترجم :حسين ارجلو

کسی که با تروریسم میجنگد ،تروریست نیست

پیام شفاهی امیر قطر به پوتین

هاآرتص

فرانس�ه :منابع نزدیک به ریاستجمهوری فرانسه
اع�لام کردند که «امانوئل ماک��رون» رئیسجمهور این
کش��ور احتماال در جریان س��فر روز پنجش��نبه به قطر
قراردادهایی در زمینه مس��ایل نظام��ی و حملونقل با
این کشور نهایی خواهد کرد .قطر در نظر دارد که بیش
از  12فرون��د جنگنده رافائل از فرانس��ه بخرد و این در
شرایطی است که در سال  2015هم  24فروند هواپیما
ب��ه ارزش حدود  6میلیارد یورو ( 7.11میلیارد دالر) از
فرانس��ه خریده بود .انتظار میرود که در جریان س��فر
آتی ماکرون قرارداد خرید هواپیماها نهایی شوند.

كيوسك

در ادامه تنش��ها میان اسالم آباد و واشنگتن وزیر امور خارجه
پاکستان گفت :دوره فش��ار به اسالمآباد پایان یافته و آمریکا
چـــــالش
به جای تکرار مطالبات به دنبال تعامل واقعی باشد.
خواجه آصف در آس��تانه س��فر ژنرال «ماتیس» وزیر دفاع آمریکا به پاکستان
در یک کنفرانس خبری در اس�لامآباد تأکید کرد :نقش ما برای برقراری امنیت در
افغانستان غیر قابل انکار است .وی افزود :همیشه از خاک افغانستان علیه پاکستان
اس��تفاده شده بنابراین آمریکا به جای متهم کردن اس�لامآباد باید درباره اقدامات
خود در این زمینه توضیح بدهد.
وزیر امور خارجه پاکستان اظهار داشت :آمریکا ظرف  16سال نتوانسته امنیت را
در افغانستان برقرار کند بنابراین همه باید خودشان قضاوت کنند که تروریسم افزایش
یافته یا کاهش داش��ته اس��ت .وی افزود :عالوه بر طالبان گروههای تروریستی دیگر
مانند داعش نیز در حال گس��ترش فعالیت در افغانستان هستند .خواجه آصف گفت:
تمام تالش خود را برای برقراری ثبات در افغانستان به کار بردیم و سالها است که از
مهاجران افغانستانی پذیرایی میکنیم بنابراین مطالبه برای اقدامات بیشتر را نخواهیم
پذیرفت .خواجه محمد آصف هش��دار داد :ناامنی در افغانستان افزایش تروریسم در
منطقه را به دنبال دارد .دولت پاکستان استراتژی آینده خود ،برای همکاری با آمریکا را
نهایی کرده و مهم ترین اصل آن تن ندادن به خواسته های بیشتر آمریکاست و اسالم
آباد تالش خواهد کرد روابطش با واشنگتن را براساس این اصل پیش برد.
وزی��ر دفاع آمریکا :پاکس��تان باید در عمل اقدام علیه تروریس��م را ثابت کند.
خبرگزاری فارس :پاکستان باید در عمل اقدام علیه تروریسم را ثابت کند« .جیمز
ماتیس» وزیر دفاع آمریکا در آستانه سفر به پاکستان گفت :پاکستان باید در عمل
اقدام علیه تروریسم را ثابت کند بنابراین مطالبات واشنگتن در این زمینه را تکرار
خواهم کرد.

گروههای فلس��طینی با برگزاری تظاهرات در غزه خواس��تار
تس��ریع در اجرای طرح آش��تی داخلی فلس��طین شدند و بر
غ�رب آس�يا
ضرورت توجه به آرمانهای ملت فلسطین تاکید کردند.
گروههای فلس��طینی در این تظاهرات از جنبشهای فتح و حماس خواس��تند
صبور باش��ند و عاقالنه رفتار کنند و دس��ت از مجادالت سیاسی بردارند و هر چه
زودتر به دودستگیها و اختالفات پایان دهند و آشتی را به نتیجه برسانند و منافع
ملت فلسطین را مد نظر قرار دهند.
مصطفی عبدالهادی خبرنگار ش��بکه در نوار غزه با اشاره به مشارکت گروههای
ملی و اس�لامی و س��ازمانهای غیردولتی در این تظاهرات که با هدف حمایت از
تالشها برای برقراری آش��تی داخلی بین فلسطینیان و احیای وحدت ملی برگزار
ش��د گفت :این تظاهرات همچنین برای اعمال فشار بر جنبشهای فتح و حماس
به منظور تس��ریع در اجرای طرح آش��تی ملی بخصوص پس از نزاع رسانهای اخیر
بی��ن طرفین پس از مذاکرات اخیر در قاهره ،برگزار ش��د .رهبران فلس��طینی روز
یکش��نبه تالش کردند با به دس��ت آوردن حمایت های دیپلماتیک دونالد ترامپ
رئیسجمهور آمریکا را متقاعد کنند از به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان
پایتخت رژیم صهیونیستی خودداری کند.
رئیس دفتر سیاسی حماس و رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در تماسی
تلفنی بر خطرناکبودن رویکرد آمریکا در قبال قدس و ضرورت ایستادن در مقابل
آن تأکید کردند.دور جدید گفتوگوی گروههای فلسطینی در پایتخت مصر ،بر سر
برخی پروندههای اختالفی مانند حقوق کارمندان غزه ،شاهد توافق بود.
خبر دیگر آنکه وزیر خارجه اردن اعالم کرد که در گفتوگو با همتای آمریکایی
خود درباره به رس��میت شناختن بیتالمقدس به عنوان پایتخت جدید اسرائیل به
دولت آمریکا هشدار داده است.

توافق فتح و حماس برای کامل کردن آشتی در قاهره

واشنگتن پست

مصر :یک منبع امنیتی مصری از کش��ته ش��دن ۵
فرد مسلح در درگیری با نیروهای امنیتی در یک منطقه
صحرایی در شمال مصر خبر داد .یک منبع امنیتی مصری
گفت که نیروهای امنیت ملی (دستگاه اطالعاتی وابسته
به وزارت کش��ور) اطالعاتی درباره مکان اختفای یک باند
تروریس��تی در یک منطقه کوهس��تانی در جاده العاشر -
بلبیس دریافت کردند و پس از کسب اطمینان از صحت
اطالعات ،نیروهای امنیت ملی به آن مکان اعزام شدند.

بس��یاری از س��ازمانهای حقوق��ی و منطق��های از مقام��ات
بحرینی خواس��تند از س��وءرفتارها علیه زندانیان سیاسی در
حق�وق بش�ر
زندانهای بحرین دست بردارند.
بنیاد دموکراس��ی و حقوق بش��ر خلیج فارس اعالم کرد :زندانیان سیاس��ی در
زندان های بحرین بار دیگر در معرض اهانت و س��وء رفتارهای مس��ئوالن زندانها
قرار گرفتند .بنیاد دموکراس��ی و حقوق بشر خلیج فارس در شبکه های اجتماعی
رس��می این بنیاد نوشت :زندانیان سیاس��ی در زندان «الحوض الجاف» بحرین بار
دیگر با س��وء رفتار و فش��ارهای زیاد موجه شدند به طوری که تنها یک ساعت در
روز به زندانیان اجازه داده می شود تا از سلولهای خود خارج شوند و آنها تنها در
این یک س��اعت می توانند به حیاط زندان بروند و یا به تماشای تلویزیون بپردازند
و یا با خانواده های خود تماس بگیرند .بنیاد دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس
افزود :افراد وابسته به دستگاه امنیتی بحرین ،به عنوان یکی از شیوه های مجازات،
وعده ناهار زندانیان را با تاخیر و در ساعت چهار بعدازظهر به آنها می دهند.
خب��ر دیگر از یمن آنکه جمعیت ملی-اس�لامی «الوفاق» به عنوان بزرگترین
جمعیت معارض بحرین از انتقال آیتاهلل عیس��ی قاس��م رهبر ش��یعیان بحرین به
بیمارس��تان خبر دادند .ش��یخ «حس��ین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت الوفاق
دیش��ب در صفحه توییتر خود نوش��ته بود که که آیتاهلل عیس��ی قاسم ظرف ۲۴
ساعت آینده به بیمارستان منتقل خواهد شد.
از سوی دیگر شیخ «میثم السلمان» مدافع حقوق بشر بحرین گفت که همکاریها
و فشارهای بینالمللی در قضیه آیتاهلل عیسی قاسم باعث دستیابی ایشان به معالجه
گردید .وی بر ضرورت توقف بازداشت خانگی آیتاهلل عیسی قاسم و بازگردانده شدن
تابعیت بحرینی ایش��ان تأکید کرد .الس��لمان افزود :ما فشارهای بینالمللی را که در
دستیابی آیتاهلل عیسی قاسم به معالجه سهیم بودند ارج مینهیم.

پاکستان و آمریکا همچنان روی خط تنش

حمایت فلسطینیها از آشتی ملی

در برابر باجگیری آمریکاییها کوتاه نمیآییم

شیخ سامی المسعودی یکی از رهبران الحشدالشعبی
عراق ،دخالتهای فرانس��ه در امور داخلی این کش��ور را
محک��وم کرد .وی با یادآوری ای��ن نکته که مواضع اروپا
علیه الحشد الش��عبی چیز جدیدی نیست ،گفت :کسی
که با تروریس��م میجنگد ،ش��بهنظامی و یا تروریس��ت
نیس��ت .مس��عودی گفت که نیروه��ای داوطلب مردمی
ع��راق با گروهی که در کش��تار و جنای��ت نظیری برای
آن وجود ندارد ،جنگیدند .وی افزود :الحش��د الش��عبی
بهخالف ادعای برخی ،گروهی شبهنظامی نیست.

ش��یخ تمیم بنحمد آل ثانی امی��ر قطر درخصوص
روابط دوجانبه بین مسکو و دوحه و راهکارهای تقویت و
توسعه این روابط ،پیامی شفاهی را به «والدیمیر پوتین»
رئیسجمهور روسیه ارسال کرد .ارسال این نامه همزمان
با مذاکرات سلطان بنس��عد المریخی ،وزیر مشاور امور
خارجه قطر با نور محمد خولوف س��فیر روسیه در دوحه
درباره روابط دو جانبه و راهکارهای تقویت و توسعه این
روابط و همچنین تقویت چشماندازهای همکاری بین دو
کشور ،صورت گرفته است.

یک منبع آگاه در قاهره گفت که مواضع دو جنبش
فتح و حماس به منظور تحقق آشتی ،بعد از تالشهایی
که این دو جنبش در مصر انجام دادند ،مثبت و همس��و
اس��ت .خبرنگار روس��یاالیوم گزارش داد که طی ساعات
آینده ،تصمیماتی عملی در راس��تای آشتی ،در نوار غزه
اتخاذ خواهد ش��د .از س��وی دیگر عزام األحمد مسئول
پرونده آشتی در جنبش فتح و عضو شورای مرکزی آن،
تاکید کرد که فتح و حماس بر تکمیل توافق آش��تی در
قاهره و برداشتن همه موانع توافق کردهاند.

رجب طیب اردوغ��ان رئیسجمهور ترکیه در واکنش
به محاکمه مدیر یکی از بانکهای ترکیه به اتهام دور زدن
تحریمهای ایران ،گفت که این کار سیستم قضایی آمریکا
«باجگیری» اس��ت و آن��کارا در برابر چنی��ن کاری ،کوتاه
نمیآی��د .پیش از این ،مطرح ش��دن پرونده «رضا ضراب»
تاجر ایرانی  -ترکیهای در محاکم قضایی آمریکا به اتهامی
مش��ابه ،باعث مخدوش شدن روابط واشنگتن -آنکارا شده
بود .ضراب در برابر قضات نیویورک گفته که اردوغان شخصاً
مجوز نقض تحریمهای ایران را به وی داده بوده است.

"س��رتیپ شرف لقمان" س��خنگوی نیروهای مسلح
یمن تصریح کرد :آنچ��ه در صنعا پایتخت یمن رخ داد،
حبابی توخالی اس��ت ک��ه نمایانگر خ��روج علی عبداهلل
صال��ح رئیسجمهور س��ابق و همپیمان��ان او از معادله
است .سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از مرحله
ال ناامن
جدیدی از تش��دید رویارویی با امارات ک��ه کام ً
ش��ده اس��ت خبر داد و گفت که نیروهای مس��لح یمن
مقادیر زیادی موش��ک ک��روز در اختی��ار دارند و موارد
غافلگیرکننده زیادی برای دشمن وجود خواهد داشت.

وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که  6فروند بمبافکن این
کشور مواضع گروه تروریستی داعش در جنوب شرق استان
دیرالزور س��وریه را بمباران کردند .براساس این گزارش6 ،
بمبافک��ن از نوع  ،22M3-Tuاز پایگاهی در روس��یه به
پرواز درآمده و با پوش��ش جنگندههای س��وخو  30اسام
در پایگاه حمیمیم سوریه ،اس��تحکامات گروه تروریستی
داعش و انبارهای سالح و مهمات این گروه تروریستی را در
جنوب شرق دیرالزور هدف قرار دادند.روسیه از کشته شدن
تروریستها در این منطقه خبر داد.

جارد کوش��نر مش��اور دونالد ترامپ رئیسجمهوری
آمریکا گفت :ترامپ طرحی را برای حل مس��أله فلسطین
آماده کرده اس��ت .وی طی سخنانی در اجالس سابان در
واش��نگتن گفت :خیلیها ب��ه رئیسجمهوری میگویند،
چنی��ن کاری را انج��ام نده��د و وقت خ��ود را برای حل
درگیری بین اعراب و اس��رائیل ه��در ندهد ،زیرا حل این
مس��أله غیرممکن است ،اما ترامپ بر انجام این کار اصرار
دارد .مش��اور رئیسجمهور آمریکا تاکید کرد که ترامپ و
تیم او در تالش هستند.

بنیامی��ن نتانیاهو نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی
اظهاراتی مشابه صحبتهای «محمد بنسلمان» ولیعهد
عربس��تان س��عودی در مورد ایران مطرح ک��رد .نتانیاهو
درپیامی ویدئویی به اجالس س��االنه موسس��ه «سابان»
ای��ران را به نازیهای آلمان تش��بیه ک��رد و گفت ایران
«عزمی بیرحمانه به کشتار یهودیان دارد ».وی همچنین
گفت« :من مکررا در م��ورد ایران صحبت میکنم ،چون
تاریخ را خواندهام ».پیش از این ولیعهد عربستان سعودی
ایران را با نازیهای آلمان مقایسه کرده بود.

غافلگیریهای زیادی برای دشمن داریم

حمله بمبافکنهای روسی به مواضع داعش

ترامپ طرحی را برای فلسطین آماده کرده است

نتانیاهو اظهارات بنسلمان را تکرار کرد

