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پاکس�تان: »مال یعقوب« فرزند »مال عمر« رهبر 
س��ابق طالبان افغانستان و عضو ارشد شورای مرکزی 
این گروه در منطقه س��پینه شهر پیشاور توسط افراد 
ناشناس هدف قرار گرفت. برخی رسانه های پاکستان 
اعالم کردند مال یعقوب که به ش��دت زخمی بود جان 
باخته اما برخی دیگر از رس��انه ها از ناپدید شدن وی 
بع��د از ای��ن حادثه خب��ر می دهند. س��خنگوی گروه 
طالبان در توئیتی خبر کشته شدن مالیعقوب یکی از 
اعضای رهبری این گروه درپیشاور پاکستان را رد کرد 

و آن را شایعه پراکنی دولت افغانستان دانست.

آلمان: آلمان طی س��ال گذش��ته میالدی تعداد 
بی س��ابقه ای از پناهجویان - بی��ش از 8 هزار نفر - را 
اخراج و به س��ایر کشورهای اتحادیه اروپا منتقل کرد. 
روزنامه زوددویچه س��ایتونگ نوش��ت که در مجموع 
8هزار و 658 نفر پناهجو بین ماههای ژانویه تا نوامبر 
س��ال گذش��ته میالدی از آلمان به س��ایر کشورهای 
اتحادیه اروپا منتقل ش��دند. این رقم در مقایس��ه با 7 
هزار و 102 پناهجوی اخراج ش��ده در س��ال 2017 

افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. 

بحرین: جمعیت ملی- اس��المی »الوفاق« بحرین 
حک��م دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تأیید انحالل جمعیت 
معارض »وعد« را محکوم کرد. الوفاق در بیانیه ای ضمن 
محکوم کردن حکم دادگاه تجدیدنظر بحرین درخصوص 
تأیی��د انحالل جمعیت وعد تأکید کرد که این جمعیت 
همچن��ان به عنوان یک جمعیت سیاس��ی باقی مانده و 
بیش از پیش در وجدان بحرینی ها ریشه دار خواهد شد.

اردن: اردن از س��ازمان هوان��وردی بی��ن المللی 
)ایکائو( خواس��ت اقدامات الزم درباره فرودگاه جدید 
رژیم صهیونیستی در مرزهای این کشور را انجام دهد. 
اردن از رژیم صهیونیس��تی به سازمان هوانوردی بین 
المللی )ایکائو( شکایت کرده است. این درحالی است 
که پیشتر فرودگاه جدید صهیونیستها به نام »رامون« 

با حضور نتانیاهو در مرز اردن افتتاح شده است.

هن�د: مقامات هن��دی اعالم کردند ک��ه دهلی نو 
ب��ه دنبال مذاکره ب��ا بنگالدش ب��رای بازگرداندن 31 
مسلمان روهینگیا است. هند 31 پناهجو روهینگیا را به 
بنگالدش بر می گرداند. این گروه از مسلمانان روهینگیا 
توسط نیروی مرزی این کشور در تریپورا واقع در شمال 
ش��رقی هند بازداشت شده اند. هند و بنگالدش حاضر 
به پذیرش این پناهجویان که از هفته گذشته در نقطه 

صفر مرزی نگه داری می شوند، نیستند.

ذرهبین

مواضع دونالد ترامپ

پرهام پوررمضان

در زمان ریاس��ت جمهوري اوباما  نوع سیاس��ت 
خارجي  که دولت او دنبال مي کرد بین المللي گرایي 
لیبرال بود اما با روي کار آمدن دولت ترامپ سیاست  
واقع گرایي جانش��ین این سیاس��ت ش��د.اما سیاست 
خارجي آمریکا بدین گونه نیس��ت که از یک منطق یا 
راهبرد پیروي کند به همین دلیل بعضي از تحلیگران 
معتقدند همواره چند سیاست و راهبرد که گاها با هم 

در تعارض اند مورد استفاده قرار مي گیرد. 
یکي از مواردي که ترام��پ به نحو مطلوب از آن 
اس��تفاده مي کن��د نقش فضاي مج��ازي در پیش برد 
اهدافش اس��ت که گاها حتي ت��ا  چندین توییت هم 
در روز مشاهده ش��ده که البته مي توان برداشت هاي 
پوپولیس��تي نیز از این کارهاي افراط گونه او دریافت 
ک��رد. او در تو یی��ت هایش یک روز ب��ه اوباما حمله 
مي کند و یک روز به رسانه ها در واقع مي خواد بیانگر 
این مس��ئله باشد که به جامعه جهاني بگوید من قادر 

به ارتباط مستقیم با مردم هستم.
 نکته دیگري که مي توان از سیاس��ت هاي ترامپ 
دریافت کرد بي اعتماد سازي جامعه جهاني نسبت به 
تعهدات بین المللي آمریکا اس��ت به این معنا که او به 
طور مس��تقیم و بي پرده مي گوید م��ا از برجام خارج 
خواهیم ش��د و با یک امضا از برجام خارج مي ش��ود . 
دلیل این اقدام او میتوان آن باشد که ترامپ  شناختي 
از فضاي سیاست بین الملل ندارد  و فضاي روابط بین 
المل��ل را  فضایي تک متغی��ر می داند که همانا قدرت 
نظام��ي اس��ت . در حالی که ای��ن کار او  نظر جامعه 
جهان��ي را به آمریکا منفي ت��ر میکند، کاري که اوباما 

در صدد بلعکس انجام دادنش بود. 
البته ناگفته نماند ترامپ فرد بسیار باهوشي است 
ام��ا در زمینه اقتصاد و به اعتقاد برخي  از تحلیگران با 
حوزه سیاست آشنا نیس��ت  و رفتارهای سینوسی آن 
برگرفته از همین ناآش��نایی اس��ت در پایان باید گفت  
ترامپ رویاي ساخت آمریکاي جدید را دارد اما با راهکار 
هاي ساخت آن آشنا نیست و اعتماد جامعه جهاني  و 

مردم آمریکا را هم کم کم از دست خواهد داد.

نگاه

غربی ها دلبسته پول هستند
وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه مقدمات الزم جهت تحقیقات بین المللی در 
قتل روزنامه نگار منتقد س��عودی انجام شده، گفت که غربی ها بعد از دیدن پول 

سعودی ها، روی این جنایت سرپوش می گذارند.
بعد از گذشت بیش از صد روز از قتل »جمال خاشقچی« روزنامه نگار منتقد 
ریاض در کنسولگری سعودی در اس��تانبول، »مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه 
ترکیه تصریح کرد که برخی کش��ورهای غربی در تالش برای س��رپوش گذاشتن بر 
این جنایت هس��تند. چاووش اوغلو طی همایش جوانان در اس��تانبول گفت: »شاهد این 
هس��تیم کسانی که از آزادی رس��انه در جهان صحبت می کنند، وقتی پول را می بینند 
این )قتل( را الپوش��انی می کنند«. وی با بیان اینکه ترکیه از دش��واری های تحقیقات و 
افش��ا کردن واقعیت پش��ت پرده این جنایت آگاه بود، توضیح داد: »اما توانستیم در این 

پرونده عاقالنه عمل کنیم.

سرخط
روز اخراجم بهترین روز زندگی من است

جان کلی رئیس س��ابق کارکنان کاخ س��فید پیش از برکناری اعتراف کرده 
ب��ود روزی که اخراج ش��ود، بهتری��ن روز زندگی اش از زمان قبول این ِس��مت 

خواهد بود.
جان کلی در گفتگو با »کلیف سیمز« مشاور سابق کمپین انتخاباتی دونالد 
ترامپ اعالم کرده بود: این بدترین ش��غلی است که تاکنون داشته ام. مردم ظاهرا 
فکر می کنند که وقتی راجع به اخراج من خبر می نویس��ند، برای من مهم است. اگر 
این اتفاق بیفتد، آن روز بهترین روز زندگی من از زمان ورود به کاخ س��فید خواهد بود.

جان کلی همچنین به کلیف س��یمز گفته بود که جایگاه خود را به گونه ای می بیند که 
نخست باید به کشورش خدمت کند و دوم به رئیس جمهور آن کشور. این اعتراف جان 
کلی در کتاب جدید کلیف س��یمز به نام »تیم افعی ها: 500 روز فوق العاده من در کاخ 

سفید ترامپ« منتشر شده است. 

بحران
هشدار وزیر دفاع فرانسه به آمریکا 

فلوران��س پارلی ضمن انتقاد از تصمیم آمریکا درخصوص خروج از س��وریه، 
از غیرقابل پیش بینی بودن دولت ترامپ ابراز نگرانی کرد. وزیر دفاع فرانس��ه در 
مورد غیرقابل پیش بینی بودن دولت آمریکا ابراز نگرانی و بر لزوم "اتحاد پایدار" 

و "متحدان مطمئن" تاکید کرد.
فلورانس پارلی در س��خنرانی خود در میان اعضای ارتش فرانس��ه به آمریکا 
گفت: امید ما برای صلح و پیروزی را به هدر ندهید. وی گفت: در سوریه سرزمین های 
تحت اش��غال در حال آزادی کامل اس��ت. در هفته های آینده منطقه هجین در ش��رق 
سوریه در حوالی مرز عراق به عنوان آخرین مناطق تحت سلطه داعش به طور کامل آزاد 
خواهد ش��د. اما فریاد زدن پیروزی کاری ساده لوحانه است. داعش نمرده است. عناصر 
داعش ش��یوه خود را تغییر می دهند، اما برای هر اقدامی آماده اند. تبلیغات و شعار های 

آنان ادامه دارد و مانند سم در برخی اذهان نفوذ می کند.
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مسیر یکسان خارطوم و دوحه  
علی تتماج

 منابع خبری دیروز از س��فر عمر البش��یر رئیس جمهور 
س��ودان به قطر و دیدار وی با س��ران این کش��ور خبر دادند. 
این س��فر در حالی صورت می گیرد که در تحوالت دو کشور 
نکات قابل توجهی مشاهده می شود. از یک سو قطر تحرکات 
منطقه ای خود را گس��ترش داده و در کنار تاکید بر توس��عه 
روابط با ترکیه و پاکس��تان، تحرکات عربی جدیدی نیز آغاز 
کرده چنانکه امیر قطر در نبود س��ایر سران عرب در نشست 
اقتص��ادی اتحادیه عرب در بیروت ش��رکت و حتی به لبنان 

وعده کمک 500 میلیون دالری داده است. 

قطر در همین حال بر روند سیاس��ی در س��وریه تاکید و 
توسعه مناس��بات با این کشور را اعالم کرده است. همگرایی 
ب��ه عراق و تاکید بر اش��تباه بودن رویک��رد عربی به روابط با 
رژیم صهیونیس��تی را باید به ای��ن رفتارهای قطر افزود. تمام 
این تحرکات در حالی بوده که قطر همچنان با عربس��تان در 
تنش بوده و تالش دارد تا با تقویت جایگاه منطقه ای خود، به 
مقابله با تحرکات سعودی بپردازد. دوحه رسوایی قاشقجی و 
نیز شکست در یمن را ابزاری برای فشار بر سعودی می داند. 
ام��ا در باب س��ودان نیز بیش از هر چی��ز بحران داخلی 
و اعتراض های مردمی به وضعیت اقتصادی و سیاس��ی نمود 
پیدا کرده اس��ت در حالی که البشیر تمام برنامه های داخلی 
و خارج��ی را بر زمینه س��ازی برای مقابله ب��ات این وضعیت 
اختصاص داده اس��ت. از س��وی دیگر س��فر اخیر البش��یر به 
س��وریه به عنوان نخس��تین رهبر عربی که به این کش��ور از 
زمان آغاز بحران آن س��فر کرده و خشم عربستان را به دنبال 

داشته نیز قابل توجه است.
این در حالیس��ت که عربستان نه تنها به سودان برای حل 
بح��ران داخلی خود که چندین هفته به طول کش��یده اس��ت 
کمکی نکرده بلکه با سوء استفاده از اوضاع بد اقتصادی سودان و 
تحت فشار گذاشتن خارطوم تالش کرده تا اهداف سیاسی خود 
را محقق کند به طوریکه روزنامه ترکیه ای ینی شفق به نقل از 
منابع س��ودانی از پیشنهاد رشوه دو دولت سعودی و اماراتی به 

سودان برای برهم زدن روابط با ترکیه و ایران خبر داد.
پیش از این مقامات سودانی فاش کرده بودند به خارطوم 
پیشنهاد حل بحران کنونی سودان در برابر قطع رابطه با ایران، 
ترکیه و قطر داده شده است. براساس این گزارش، سودان این 
رشوه را قبول نکرد و روابط با ترکیه، ایران و قطر را بر هم نزد، 
به همین دلیل عربستان سعودی و امارات با اقدامات پشت پرده 

اعتراض هایی را به بهانه مشکالت اقصادی طرح ریزی کردند.
در این میان اخیرا دولت س��ودان »س��عد الدین حسن« 

مدیر دفتر ش��بکه س��عودی »العربیه« را ب��رای دومین بار به 
دلیل پوش��ش اخبار مربوط به اعتراضات و نآرامی های سودان 
فراخواند. اخیرا سفیر عربستان در قاهره با اشاره به درخواست 
تظاهرکنندگان سودانی برای سرنگونی دولت سودان گفته بود: 
برای »ریاض« سرنوشت »عمرالبشیر« و اینکه چه کسی قدرت 
را در س��ودان در اختیار داشته باشد، چندان مهم نیست؛ این 
س��خنان می تواند نوعی »چراغ سبز« سعودی ها به معترضان 

سودانی برای سرنگونی دولت »البشیر« قلمداد شود.
با توجه به این ش��رایط سفر البشیر به قطر که در جریان 
رایزنی س��ران دو کش��ور قول کمک های مالی به خارطوم را 
داده بود در واقع تاکید رئیس جمهور سودان بر این نکته را به 
همراه دارد که س��ودان بیشتر از آنکه برای حل بحران داخلی 
خود به س��مت عربس��تان تمایل داشته باش��د به سوی قطر 
کش��یده می ش��ود و این یعنی معادالت جدید در حوزه عربی 

که می تواند بر تحوالت منطقه نیز تاثیرگذار باشد. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه همزمان با اس��تمرار تجاوزات گ�زارش 
ائتالف س��عودی - آمریکایی به یم��ن، وزیر دفاع 
یم��ن اعالم ک��رد، نیروهای ارت��ش و کمیته های 
مردمی این کشور توانستند تجهیزات دفاعی خود 
را پیش��رفته کنن��د و یمن در آین��ده نزدیک وارد 

مرحله حمله می شود.
محمد ناصر العاطفی، وزیر دفاع یمن در مراسم 
فارغ التحصیلی نیروهای گردان های "حماه" س��احل 
غربی تاکید کرد، نیروهای مسلح و کمیته های مردمی 
توانستند پتانسیل دفاعی خود را در جنبه های مختلف 
توس��عه داده و پیش��رفته کنند و براساس طرح های 
نظامی و عملیاتی که توسط فرماندهان وزارت دفاع 
و ریاس��ت هیئت س��تاد کل ارتش طراحی شده اند، 
طی روزه��ای آتی از مرحله دف��اع به مرحله حمله 
منتقل می ش��وند. به نقل از المسیره، در این مراسم 
محمد علی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقالب یمن، 
معاون وزیر دفاع منابع انس��انی و تعدادی از مدیران 

بخش های نظامی نیز حضور داشتند.
العاطفی تصریح کرد، دشمن متجاوز در سایه 
ایستادگی ها و همبستگی ملت یمن و حمایت آنها 
از نیروه��ا و نظامیان ارت��ش و کمیته های مردمی 
هرگ��ز به اه��داف و جاه طلبی های خ��ود نخواهد 
رس��ید و ای��ن نیروه��ا سراس��ر کش��ور را از لوث 
وجود متجاوزان و اش��غال گران پاکسازی خواهند 
ک��رد تا پیروزی یمن تکمیل ش��ود. وی ادامه داد: 

براساس توافق نامه های سوئد خواستار صلح شدیم 
اما دش��من از این توافق نامه ب��رای آمادگی جهت 
حمله به حدیده و فراهم کرده س��الح های متنوع 
سوءاستفاده کرد. همچنین الحوثی ضمن سخنرانی 
خ��ود از ارتش و کمیته های مردمی قدردانی کرده 
و گفت: نیروهای ما توانس��تند دش��من، س��الح و 
مهمات و تجهیزات نظامی پیش��رفته آنها را از بین 
ببرند. نیروهای مسلح و کمیته های ما قادر هستند 
با دش��من مقابله کرده و از حاکمیت، اس��تقالل و 

تمامیت ارضی کشورمان دفاع کنند.
در همین حال.»معین شریم« معاون فرستاده 
ویژه س��ازمان مل��ل در امور یمن روز دوش��نبه با 
»فض��ل ابوطالب« دبیر کل دفتر سیاس��ی جنبش 
انص��اراهلل یمن دیدار کرد. دبیر کل دفتر سیاس��ی 
انص��اراهلل درخصوص حل سیاس��ی اعالم کرد که 
»عبد ربه منصور هادی« رئیس جمهور مس��تعفی، 
متواری و مقیم ریاض، و همچنین »علی محس��ن 
االحمر« معاون هادی، هیچ جایی در روند سیاسی 
آین��ده یمن نخواهند داش��ت. این مق��ام یمنی با 
اشاره به اینکه بهانه عربستان برای آغاز جنگ علیه 

یمن، بازگرداندن قدرت به »دولت قانونی« منصور 
ه��ادی بوده، تأکید کرد ک��ه بازگرداندن قدرت به 
دولت قانونی،  بهانه ای بیش نیس��ت و هدف اصلی 
»متجاوزان« »اشغال کشور و سیطره بر ثروت های 
یمن« اس��ت. خبر دیگر آنکه مزدوران سعودی در 

ادامه نقض آتش بس در الحدیده این شهر را هدف 
حمالت توپخانه ای قرار دادند. همزمان با حمالت 
توپخانه ای مزدوران، جنگنده های متجاوز سعودی 
بر فراز آسمان »کیلو 16« یمن به پرواز درآمدند.

در ای��ن میان مدی��ر اجرایی س��ازمان جهانی 

'آکس��فام' با بیان اینکه یمن در آستانه یک قحطی 
ق��رار دارد، گف��ت: 75 درصد جمعیت این کش��ور 
معادل 22 میلیون نفر نیازمند کمک غذایی فوری 
هستند. وینی بیانییما در حاشیه حضور در اجالس 
داووس، در گفت وگو با شبکه خبری تلویزیونی سی 
ان ان در پاسخ به این سووال آیا وضعیت یمن بهبود 
می یابد، گفت: متاسفانه نه. بیش از 20 میلیون نفر 
در یمن ش��دیدا به کم��ک غدایی نیازمن��د دارند 
و چه��ار میلی��ون و 500 هزار ک��ودک نیز در یمن 
دچار سوءتغذیه هستند و این درحالیست که کمک 

رسانی به بسیاری از بخش های یمن وجود ندارد.
وی با اش��اره به گزارش یونیسف، شمار تلفات 
ک��ودکان یمنی را 6 ه��زار نفر برش��مرد و افزود: 
آتش بس در یمن ثبات ندارد از همین رو ش��اهد 
ش��لیک گلوله های توپخانه، خمپاره، پرتاب راکت 
و بمباران های هوایی هس��تیم. بیانییما ادامه داد: 
خواهان محترم ش��مردن قوانین مربوط به حقوق 
بشردوستانه در یمن هستیم تا قادر به انتقال غیر 
نظامیان و امکان دسترس��ی مواد غذایی باش��یم. 
همچنین خواهان آتش بس��ی واقعی هس��تیم که 
کامال به آن عمل ش��ود که به نظ��ر می تواند تنها 
راه حلی برای مناقش��ه در یمن باشد. مدیر اجرای 
سازمان جهانی آکسفام افزود: جنگ باعث در یمن 
طی حدود چهار گذش��ته س��بب کشته و مجروح 
شدن 17 هزار نفر شده و در این کشور شاهد وقوع 

انواع بیماری ها بطور بی سابقه ای هستیم. 

مقاومت یمنی ها در برابر تجاوزات ائتالف آمریکایی - سعودی وارد فاز جدیدی شد

ورود یمن از مرحله دفاع به مرحله حمله 

ادامه بحران سیاس��ی در  در  سب���ز انگلیس در زمینه خروج این قاره 
کشور از اتحادیه اروپا، حزب کارگر برای اولین بار 
به صورت رس��می خواس��تار برگزاری همه پرسی 

دوم برگزیت شد.
حزب کارگر انگلیس دوش��نبه شب اعالم کرد 
که مردم باید بتوانند درباره اینکه آیا همه پرس��ی 
دیگ��ری درباره برگزیت برگزار ش��ود یا خیر، نظر 
دهند. این نخس��تین بار اس��ت که ای��ن حزب به 
صورت رسمی از نمایندگان پارلمان خواسته  است 
که رای گی��ری دیگری را درب��اره برگزیت مدنظر 
قرار دهند. به این ترتیب از دولت می درخواس��ت 
می ش��ود که یا طرح جایگزی��ن برگزیت ارائه دهد 
ی��ا اینکه با رای گیری عموم��ی در زمینه توافق یا 
پیش��نهادی که مورد حمایت اکثریت مردم است، 
موافقت ش��ود. این در حالی اس��ت که »ترزا ِمی« 
نخست وزیر انگلیس دیشب در سخنرانی خود در 

پارلمان انگلیس گفت که این کشور بدون تاخیر از 
اتحادیه اروپا خارج خواهد شد وافزود: » از اتحادیه 
اروپا درخواس��ت داریم تا مذاکرات بیشتری درباره 

خروج داشته باشیم.«
نخس��ت وزیر انگلیس گفت: »امکان ندارد که 
اتحادی��ه اروپا مهلت خروج این کش��ور از اتحادیه 
اروپ��ا را ب��دون طرحی که درباره آن توافق ش��ده 
تمدی��د کن��د و امیدوارم ک��ه خ��روج انگلیس از 

اتحادیه اروپا به حقوق کارگران آسیب نزند.«
با این حال »جرم��ی کوربین« رهبر مخالفان 
دول��ت در پارلمان گفت: »دولت از شکس��تی که 
ب��ا آن مواجه ش��ده درس نگرفت��ه و در وضعیت 
انکار قرار داش��ته و دولت بای��د خطوط قرمز خود 
درباره تواف��ق برگزیت را تغییر ده��د.« ترزا می با 
رأی گی��ری سه ش��نبه گذش��ته درب��اره برگزیت، 

متحمل س��نگین ترین شکس��ت دولت از پارلمان 
انگلیس از س��ال 1۹2۴ تاکنون شده است. هرج و 
مرج سیاسی در انگلیس، در حالی شکل گرفته که 
این کش��ور از لحاظ حقوقی بایستی تا 2۹ مارس 
)۹ فروردین 13۹8( از اتحادیه اروپا خارج ش��ود و 
با توجه به شرایط کنونی ترزا می چاره ای جز رجوع 
دوباره به اتحادیه اروپا و انجام مذاکرات بیش��تر با 

این اتحادیه ندارد.
با باقی ماندن نخس��ت وزیر انگلیس در سمت 
خ��ود، وی یک بار دیگر ظ��رف روزهای آینده بعد 
از گفت وگ��و با بروکس��ل توافق برگزی��ت را برای 
رأی گیری به پارلمان خواهد آورد اما اتحادیه اروپا 
هنوز نش��انه ای مبنی بر اینکه برای ایجاد تغییرات 
در توافق برگزیت آمادگی دارد، نشان نداده است.

در ای��ن می��ان وزی��ر دادگس��تری آلم��ان از 

سخنرانی دیشب نخس��ت  وزیر انگلیس انتقاد کرد 
و برگزاری همه پرس��ی دوم درب��اره برگزیت را در 
بهب��ود اوضاع موثر دانس��ت. »کاترینا بارلی« وزیر 
دادگستری آلمان از برنامه »ترزا می « نخست وزیر 
بریتانیا در مورد خروج این کش��ور از اتحادیه اروپا 
)برگزیت( انتقاد کرد و پیشنهاد داد که همه پرسی 

دیگری در این زمینه برگزار شود. 
ترزا م��ی در تالش ب��رای رهایی از بن بس��ت 
ایجاد ش��ده در زمین��ه خروج بریتانی��ا از اتحادیه 
اروپا کوش��ید ت��ا امتیازهای بیش��تری از اتحادیه 
اروپا بگیرد و در این راس��تا از بازرسی گمرکی در 
مرزهای ایرلند جلوگیری شود. بارلی در این مورد 
گفت: »بله، من ناراضی هس��تم...این راهی نیست 
که به پیش��رفت منتهی شود.« او می را متهم کرد 
که فرصت برای جلب حمایت برای توافق برگزیت 
که با اتحادیه اروپا به دس��ت آمد را از دست داده 
اس��ت. این مقام آلمانی که ش��هروندی بریتانیا را 

هم دارد گفت که پیش نویس توافق تغییر نخواهد 
ک��رد. وی در عین ح��ال از برگزاری همه پرس��ی 
دیگری حمایت ک��رد و گفت: »این اقدام می تواند 

در بهبود اوضاع موثر باشد.«
»میش��ائیل روت« وزی��ر ام��ور اروپایی آلمان 
هم ضمن ناخرس��ندی از س��خنرانی دیروز می در 
شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: »برنامه B چیست؟ 
آی��ا چی��زی غیر از دوس��ت یابی اس��ت؟« یکی از 
س��خنگویان دولت آلمان هم تاکی��د کرد که این 
کش��ور همچنان از خروج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا 
طبق برنامه، حمای��ت می کند و انتظار می رود که 
لن��دن هر چ��ه زودتر پیش��نهادی را در این مورد 
مطرح کند که مورد حمای��ت اکثریت در پارلمان 
باش��د. همچنین صدر اعظم آلمان با اشاره به ارائه 
طرح اصالحی نخست وزیر انگلیس درباره برگزیت 
تاکید کرد که انتظار پیشنهادهای بهتری از لندن 

داریم.

جدال ترزا و کوربین بر سر برگزیت 

مساله امام موسی صدر مساله لیبیایی ها 
س��خنگوی ارتش موس��وم به ارتش "ملی" لیبی ضمن  تاکید ب��ر مهم بودن پرونده امام موس��ی صدر از لبنان ق�اره ثروتمند
خواس��ت درباره پایین آوردن پرچم این کش��ور در محل برگزاری نشس��ت 

سران عرب در بیروت پاسخ مناسبی بدهد.
احمد المس��ماری، س��خنگوی رس��می ارتش ملی لیب��ی در مصاحبه با 
روزنام��ه عربس��تانی عکاظ گفت: م��ا از اتفاقی که در بیروت رخ داد بس��یار 
ناراحت هس��تیم اما انتظار داریم که برادرانمان در لبنان به ویژه کس��انی که 
توجه ویژه ای به پرونده امام موسی صدر دارند، بدانند این پرونده تنها پرونده 
آن ها نیس��ت بلکه پرونده لیبیایی ها هم هس��ت. خ��ود لیبیایی ها هم قبال از 
اقدامات نظام معمر قذافی )دیکتاتور س��ابق لیبی( رن��ج دیده اند. وی افزود: 
آن ه��ا این پرونده را ش��خصی کردند و اکنون ت��الش می کنند به هر نحوی 
از ای��ن پرونده اس��تفاده کنند. ما از این اقدام و ب��ه ویژه پایین آوردن پرچم 
لیبی بس��یار ناراحت هس��تیم. اتفاقی که افتاده مربوط ب��ه همه لیبیایی ها و 
تمامی مردم لیبی اس��ت و فقط به قذافی و دوره مشخصی مربوط نیست اما 
متأسفانه اتفاقی است که افتاده و نمی توان آن را تغییر داد. ما امیدواریم که 
لبنان اقدام مثبتی در س��طح رس��می و درخور لیبیایی ها درباره این حادثه 

اتخاذ کند.
خب��ر دیگر از لیبی آنکه با ادام��ه جنگ لفظی میان رم و پاریس، معاون 
نخس��ت وزیر ایتالیا تاکید کرد که فرانس��ه تمایلی به برقراری آرامش و پایان 
خش��ونت ها در لیب��ی ن��دارد و علت آن مناف��ع انرژی خودش اس��ت. ماتئو 
سالوینی، معاون نخس��ت وزیر ایتالیا دوشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
»کانال 5« تاکید کرد: سیاستمداران فرانسوی هیچ تمایلی به برقراری ثبات 
در لیبی ندارند و احتماال علت آن منافع حاصل از نفت اس��ت که با رویکرد 

ایتالیا متفاوت است. 

زخمی شدن 100 اسیر فلسطینی 
باش��گاه »االسیر« ویژه رسیدگی به امور اسرا و آزادگان  فلس��طینی اع��الم ک��رد »یگان ه��ای س��رکوب رژی��م مق���اوم�ت
صهیونیس��تی به زندان عوفر یورش برده اند و حدود 100 اسیر فلسطینی را 

زخمی کردند.
این یگان های س��رکوب ط��ی حمله خود از گلوله پالس��تیکی، بمب های 
صوتی و گاز اش��ک آور، باتوم و سگ استفاده کردند. بخش بیشتر مجروحان بر 
اثر شلیک گلوله پالس��تیکی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند ، هم اکنون 
نیز 20 نفر آنها در بیمارستان باقی مانده اند تا درمان های الزم را دریافت کنند. 
چهار یگان س��رکوب رژیم صهیونیستی »متسادا، درور، یمام، یماز« به صورت 
کامال مسلح و همراه با باتوم، سگ های پلیس و بمب های صوتی و گاز اشک آور 
به بخش ه��ای مختلف زندان عوفر حمله کردند و درپی این یورش س��ه اتاق 
زندان در آتش سوخت. حدود 1200 اسیر فلسطینی در زندان عوفر در نزدیکی 
رام اهلل هس��تند که چند کودک نیز در میان آنها دیده می ش��ود. جنبش های 
»حماس« و »جهاد اس��المی« سرکوب گسترده اسرای فلسطینی در بند رژیم 

صهیونیستی توسط نظامیان این رژیم را به شدت محکوم کردند. 
خبر دیگر از فلسطین آنکه رهبر حزب »یش عتید« در رژیم صهیونیستی 
با غیرمسئوالنه دانستن پذیرش مسئولیت حمله به سوریه، گفت که نتانیاهو 
از این اقدام اهداف انتخاباتی دارد. یعلون وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی 
نتانیاه��و را ب��ه تالش برای دس��تیابی به اه��داف انتخابات��ی از طریق اعالم 
رس��می حمله به سوریه، متهم کرد.»موش��ه یعلون« وزیر جنگ سابق رژیم 
صهیونیس��تی که خود زمانی عضو کابینه نتانیاهو بود، یکی از این افراد است 
که می گوید نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی که به دلیل تحقیقات قضایی و 
اتح��اد احزاب چ��پ و میانه جایگاه خود را در انتخاب��ات پیش رو در معرض 

خطر می بیند، تالش می کند تصویری مقتدر از خود ترسیم کند. 

یکا در منطقه  یم مقاومت نتیجه ی شکست آمر تحر
شورای سیاسی مقاومت اس��المی نَُجباء در پاسخ چهار  آس�یا نماینده کنگ��ره امریکا تاکید کرده اس��ت که اقداماتی غ�رب 

همچون تحریم، نتیجه ی شکست نقشه های آمریکا در منطقه است.
رئیس ش��ورای سیاسی مقاومت اس��المی نَُجباء در واکنش به اظهارات 
خصمان��ه چهار عض��و کنگره امریکا مبنی بر حمای��ت از الیحه تحریمی این 
جنبش؛ بیانیه ای را صادر کرد. ش��یخ علی االس��دی آورده است: صدایی که 
از تریبون ش��وم کنگره برخاس��ته؛ همانا تحریم مقاومت اسالمی نَُجباء است 
که نقش��ه های خرابکارانه ش��ان را برنمی تابد. همان طرح های��ی که آمریکا و 
خائن��ان وابس��ته به آنان در منطقه عرب��ی، آن را رهبری می کنند. همچنین 
بیانیه می افزاید: این درحالی اس��ت که آنان ش��عار رنگ باخته دموکراسی و 
مبارزه با تروریس��م را سر می دهند؛ بطوریکه شرایط افغانستان، عراق، سوریه 
و لیبی مهر تاییدی بر شعارهای قالبی شان است. این مقام ارشد نَُجباء تاکید 
کرده اس��ت: م��ا آزاد، مدافع و جهادگر خواهیم مان��د و در دفاع از ناموس و 
س��رزمین مقدس خود پایدار خواهیم بود. مرگ بر ش��ما ک��ه جوانمردی را 
تروریس��م توصیف می کنید؛ توهم های ش��ما نابود باد که ما به مواضع خود 
افتخار می کنیم. در همین حال فرمانده عملیات نیروهای »الحشد الشعبی« 
عراق در استان »االنبار« تأکید کرد که نیروهای آمریکایی به دنبال تحریک 

نیروهای این گروه هستند تا جنگ را آغاز کنند. 
»قاسم مصلح« فرمانده عملیات نیروهای »الحشد الشعبی« عراق در استان 
»االنبار« )غرب( از تنش زایی نیروهایی آمریکایی در این منطقه خبر داد. مصلح 
ب��ه وبگاه خبری »باس��نیوز« عراق گفت، آمریکایی ها از طریق ش��ایعه پراکنی 
درباره بازداش��ت نیروهای الحش��د، بمباران مواضع گروه یا انحالل آن دس��ت 
ب��ه تنش زایی می زنند. وی اعالم کرد که نیروه��ای آمریکایی از طریق چنین 

تحریک هایی در تالشند که نیروهای الحشد جنگ با آنان را آغاز کنند.


