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سخنگوی کاخ سفید و معاونش
درصدد کناره گیری

ساراهوکابیسندرزکهدردولتترامپدومینسخنگویکاخسفیدوازنزدیکانرئیسجمهوربوده،درصددکنارهگرفتنازاینسمتاست.اینخبردرحالیمنتشرشدهاستکهرئیسجمهور
آمریکادربخشیازکنفرانسخبریاخیرشدرسنگاپور،درتمجیدازسخنگویکاخسفیداورا«اسطورهایوافسانهای»خواندهبود.همچنینخبررسیدهکه«راجشاه»قائممقامومعاونسخنگوی
کاخسفیدهمدرصددخروجازکاخسفیداست.کاخسفیدهنوزبهخبرمنتشرشدهدربارهتصمیمسخنگووقائممقاماوبرایاستعفاوکنارهگیریازسمتشانواکنشینشانندادهاست.

نیروهای سعودی -اماراتی تا فرودگاه بندر استراتژیک
حدیده پیشروی کردند

تحلیل روز
بهت سعودی در ایستگاه نجف

اندیشکده روز
نشستی به نفع اون
مایکل کوفریگ ،پژوهشــگر مرکز مطالعات بین المللی در
واشنگتن نوشت:نشســت ســنگاپور پیروزی بزرگی برای
اون است ،او توانست عمال با دیدار رو در رو با رئیس جمهور
آمریکادستاوردیرامحققکند.پدروپدربزرگشنیزهمین
زیرکی را داشــتند .در ســند پس از دیدار هیچ اشاره ای به
خواستهآمریکامبنیبر«خلعسالحکاملوبیبازگشت»که
قبال دایم از سوی مقامات آمریکایی گفته می شد ،نشد ،این
بدان معناست که آمریکایی ها از مسئله خلع سالح هسته
ای و قبول عملیات بازرســی عقب نشســته انــد اما در عین
حال بر اساس آن چه در سند آمده بر پایبندی کره شمالی بر
خلعسالحتاکیدشدهاست.شیوهبرگزارینشستازدست
دادن ها تا دکورهای دیدار با در نظر گرفتن تمامی جزئیات
حکایت از آن دارد که دیداری میان دو کشــور مســتقل که
روابط طبیعی دیپلماتیک با یکدیگر دارند انجام شده است.
نمی توان انکار کرد که این نشســت بر مشروعیت حکومت
کره شمالی افزود.

اظهار نظر روز

تیغبرشریانحیاتیمن

دکترحامد رحیم پور

اگر محتوای رسانه های وابســته به سعودی چون الحیات،
الشــرق االوســط ،عکاظ و رســانه های تصویری عربستان
چون العربیه ،الحدث واســکای نیوز عربــی را درباره نتایج
اعالم شده پس از انتخابات پارلمانی عراق بررسی کنیم به
یکخطتبلیغیوجریانسازیمیرسیمکهدورکردنعراق
پس از انتخابات پارلمانی ازجریان های مقاومت از اهداف
اصلیآنبوداماحاالباپیوستن ائتالف«کفاءات»و«اراده»به
ائتالف فتح تعداد آراى آن به  ٥٢رسید .اگر هادی العامری
سائرونمقتدی
سهکرسیدیگررابهخودجذبکند،حتیاز
ِ
صدر که در ایستگاه نجف ودرمیان ناخرسندی سعودی ها
با او به توافق رسید ،جلو خواهد زد وفرمانده الحشد الشعبی
سکاندار ائتالفیخواهدشدکهفقطسهروزازپیوستناش
به آن می گذرد .اکنون مقتدی صدر کــه همه کاره ائتالف
چهارگانه(صدر-العامری-حکیم-العــاوی) بودعــاوه
بر آن که به طــور جدی به دنبال تشــکیل ائتــاف بزرگ تر
برای تعیین نخست وزیر اســت ،مجبور است نگاهی هم به
تحرکات العامری داشته باشــد.اگر العبادی هم به ائتالف
مزبور نپیوندد ،شــرایط برای تشکیل فراکســیون بزرگ تر
توسط ائتالف چهارگانه سخت نیست .او می ماند و ائتالف
نصر که فروپاشی آن به هیچ وجه دور از انتظار نیست .شاید
تنها راه العبادی در صورتی که بداند پیوستن اش به ائتالف
چهارگانه منجر به نخست وزیری او نشود ،بازگشت به حزب
الدعوه و ممانعت از انشقاق آن باشد.
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همزمان با بازداشت رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ
صورت گرفت:

وکیلترامپ در دام «اف بیآی»

«اینجامدرسهراهنمایینیستکهمنموبایلراازدستتبگیرم...ازاعتمادی
که به شما کردیم ســوء استفاده کردید» این بخشی از ســخنان قاضی دادگاه
ناحیهای در واشنگتن خطاب به «پل منافارت» ،رئیس سابق ستاد انتخاباتی
ترامپ اســت .منافارت بر اســاس حکم دادگاه به علت تالش بــرای تماس با
شاهدانپروندهاشروانهزندانشدتامدتزمانپیشازبرگزاریدادگاهرادر
بازداشتبهسرببرد.اوبهپولشویی،فرارمالیاتیوتالشبرایاعمالنفوذبر
شاهدان دادگاه متهم شده است .به نظر می رسد «رابرت مولر» ،بازرس ویژه
پروندهترامپ-روسیهباپیداکردنسرنخهایجدیدروندتحقیقاتراسرعت
بخشیده است .چرا که بر اساس گزارش ها ،اف بی آی به 731صفحه از پیام
هاوتماسهایمخفیانه«مایکلکوهن»وکیلترامپنیزدسترسیپیداکرده
است.رابرتمولربرایدسترسیبهاطالعاتبیشترازیکروشبرایبهچالش
کشیدن دو مهره نزدیک به ترامپ استفاده کرده است .بررسی پیام های رمز
گذاری شده منافارت و کوهن .منافارت در حالی روانه زندان شده است که بر
خالفتعهدیکههنگامصدورآزادیمشروطوقبولوثیقهدادهبودبااستفاده
از اپلیکیشنهای رمزگذاری شــده روی موبایل با شــاهدانی که قرار بوده در
دادگاهحاضرشوندتماسگرفتهبودتاروایتآنهارابهنفعخودتغییردهد.از
گوشیهایضبطشدهکوهننیز 731،صفحهازمکالماتویبهوسیلهپیام
رسانهایواتساپوسگنالاستخراجشدهاست.همچنینافبیآیبه 16
صفحهاسنادمهمکهتوسطکوهنمعدومشدهبوددستیافت.

رژیم صهیونیستی

باتالق جنگ داخلی همین حاال هم یمن را در آســتانه یکــی از وخیمترین
بحرانهای انســانی جهان قــرار داده و در این شــرایط ،پیشــروی ائتالف
متجاوز عربی به ســمت بندرحدیده وتشــدید درگیری ها در فــرودگاه این
بندر استراتژیک بدترین خبری است که میتواند به گوش یمنیها برسد.
نیروهای ســعودی واماراتی از روز چهارشــنبه حمله خود را به دومین بندر
بزرگیمنآغازکردند.بندرحدیده،گذرگاهاصلیورودموادغذاییوکمک
های بشردوســتانه جهانی زیر نظر ســازمان ملل که عنوان چهارمین شهر
بزرگیمنرانیزیدکمیکشد،در150کیلومتریصنعا،پایتختیمن،قرار
داردوتنهابندرتحتکنترلانصارا...محسوبمیشود.تسلطبرحدیدهبه
معنایکنترلتنگهبابالمندباستکهحلقهارتباطمیانیمن،شبهجزیره
عربســتان و همچنین دو کشــور جیبوتی و اریتره در شــاخ آفریقا محسوب
میشودوبهلحاظکشتیرانیازاهمیتباالییبرخورداراست.بنابهگزارش
سازمانملل،حدود 600هزارنفردرحومهوداخلحدیدهزندگیمیکنند
کهحملهبهاینمنطقهمیتواندبهکشتهشدنحدود 250هزارنفرازآنها
بینجامد.بهباوریمنیهاتاکنونهجوماماراتی_سعودیبهحدیدهدرساحل
وبدونمانعشروعشدهوادامهپیداکردهاستاماازاینپسوچنانچهجنگ
بهدیوارهایشهربرسدومهاجمانازراههموارساحلیبیبهرهشوندآنگاه
نوبتبهجنگیرودررومیرسدجنگیکهفاتحآننیرویارادهملتدربرابر
دشمنسرتاپامسلحخواهدبود.تصاویرنمازعیدفطرازحدیدهاینارادهرا
بهشکلیکاملبهنمایشگذاشتهبود.

افغانستان

اسد:

بر سر روابط با ایران معامله نمی کنیم

دولت ترامپ ظرف  ۶هفته  ۲۰۰۰کودک مهاجر را از
والدینشان جدا کرده است

کودکآزاری به سبکآمریکا
سیاستهایسختگیرانهدولتترامپ،علیهمهاجرانبهجداییحدود2000
کودک از والدینشان در نقاط مرزی آمریکا ظرف شش هفته گذشته منجر شده
است.دولتآمریکاوالدیناینکودکانرابهتالشبرایورودغیرقانونیبهآمریکا،
نقضقوانینمهاجرتییاارتکابجرممتهموآنهارابازداشتکردهاست.ازآنجا
کهدرآمریکابازداشتکودکانبههمراهوالدینشانممنوعاست،اینکودکاناز
والدینخودجدامیشوند.سرپرستیاینکودکانتازمانمشخصشدنوضعیت
والدینشان در دادگاه ،به وزارت سالمت و بهزیستی سپرده شــده که آن ها را به
مراکزاقامتیدولتییاسرپرستیموقتافرادخیرمنتقلکردهاست.سازمانملل
متحد،چندروزپیشرسماباصدوربیانیهایخواستارتوقفجداکردنکودکان
از والدین در مرزهای جنوبی آمریکا شــده بود .اگرچه این بگیر وببندها در زمان
روســای جمهوری قبلی چون باراک اوباما هم در سطح بسیار محدودی به اجرا
گذاشتهمیشداماناظرانمیگویندتفسیرمجرمانهخواندنعبورغیرقانونیاز
مرزهایآمریکاکهبسترقانونیاینجداسازیهاشدهدردولتهایقبلیبهویژه
برایکسانیکهبرایبارنخستبهطورغیرقانونیواردآمریکاشدهبودندبیشتر
جنبه یک بزه و جرم مدنی داشــت و به همین علت هم موجــب جدایی کودکان
از والدین نمیشــد.البته این هفته جمهوریخواهان پیشنویــس طرحی را به
کنگرهارائهکردندکهبناداردبخشیازقوانینمهاجرترااصالحکندوهمزمان
بهجداسازیکودکانووالدیندرمرزهاپایانمیدهد.بنابراینطرحپیشنهادی
کودکانووالدیندرصورتبازداشتبهاتفاقهمدرزنداننگهداریمیشوند.

روسیه

رئیــس جمهور ســوریه بــا بیــان این که
رابطه دمشق و تهران رابطه ای راهبردی
اســت،افزود :بــر ســر روابط بــا ایران
معاملــه نمیکنیم.بشاراســد
گفت :ما از همان اول از ایرانی
هــا و روس هــا خواســتیم در
ســوریه حضور یابند زیرا به کمک این کشورها نیاز داشتیم
و ایران به درخواســت ما پاســخ مثبت داد.البته تشکیالت
کامل اعم از گردان ،تیپ یا لشــکر ایرانی در ســوریه وجود
ندارد .زیــرا اوال نمی تــوان آن را پنهان کرد .و اساســا [اگر
وجود داشته باشد] چرا باید از اشاره به آن ابا داشت؟ زمانی
که به طور قانونی از روس ها خواستیم به سوریه بیایند از این
امر ابایی نداشتیم و در صورتی که تشکیالت نظامی ایرانی
در کشورمان وجود داشــتند آن را اعالم خواهیم کرد و این
روابط نیازمند توافق نامه هایی میان دو کشــور است که از
پارلمان ها می گــذرد و نمی توان چنیــن روابطی را پنهان
کرد .امروزه نیــز اگر با همــکاری ،هماهنگی یــا مذاکره با
ایرانی ها احســاس کنیم که بــه وجود پایگاه هــای نظامی
ایران نیاز داریم در این زمینه تردیدی به خود راه نخواهیم
داد .اما هم اکنون ،کمک های ایران به شکل کنونی ،خوب
و مؤثر است.

قاب بین الملل

آمریکا

شلیک موشک در پاسخ به
بادبادکهای آتشزا در غزه

تاییدهالکت سرکرده جنبش تحریک
طالبان پاکستان

هشدار آمریکا درباره حمله
تروریستی در جام جهانی

رئیس کمیسیون اروپا :ترامپ به من
گفت قاتل بیرحم!

صبر رژیم صهیونیســتی از بادبادکهای آتشزای
فلســطینیها بــه ســر آمــده اســت و ایــن رژیــم در
جدیدتریناقدامبهسمتکسانیکهاینبادبادکها
را بــه هوا میفرســتادند ،دو موشــک شــلیک کرد.
یــگان «بادبادکهای آتشزا» معروف بــه «فرزندان
الزواری» در انتقام از  128فلســطینی شهید شده
در «تظاهرات بازگشــت» ،تهدید کرده بود پنج هزار
بادبادک به سمت اراضی اشغالی در مرز غزه به هوا
خواهدفرستاد.اینبادبادکهاتاکنونهزارانمتر
ازاراضیکشاورزیصهیونیستهاراسوزاندهاست.

وزارت دفاع افغانستان اعالم کرد که مال فضلا،...
سرکرده طالبان پاکســتان و از مخالفان مذاکرات
صلح که بــه افراطی بودن شــهرت داشــت ،در پی
حمله یک فروند هواپیمای بدون سرنشــین آمریکا
در والیت ُک َنر افغانســتان ،کشــته شــد .حکیم ا...
سرکردهپیشیناینگروهنیزدرسال 2013توسط
پهپادهایآمریکاییدرشمالوزیرستانکشتهشده
بود .در ســال ۲۰۱۷در جریــان حمالت انتحاری
اعضای طالبان پاکستان ،دست کم ۷۴۰شهروند
افغانوپاکستانیتوسطاینگروهکشتهشدند.

وزارت امــور خارجــه آمریــکا در توصیهنامــهای بــه
شــهروندان این کشــور دربــاره احتمــال حمالت
تروریســتی در حاشــیه جام جهانی روسیه هشدار
داد.آنهاامابهمکانخاصیاشارهنکردهاندوتنها
گفتهاندکهرویدادبینالمللیبزرگیهمچونجام
جهانیفوتبالهدفجذابیبرایتروریستهاست.
این توصیه نامه درحالی اســت که روابط مســکو-
واشنگتن در پایین ترین حد خود قرار دارد .آمریکا
پیشــتر نیز به دلیل احتمال آزار و اذیــت و اخاذی از
شهروندانشخواستبهروسیهسفرنکنند.

سکمیسیوناروپاگفتکهرئیسجمهورآمریکا
رئی 
در جریــان نشســت گــروه ۷در کانــادا ،وی را قاتل
خطاب کرده است« .ژان کلود یونکر» سیاستمدار
اهللوکزامبورگگفت«:ترامپهفتهگذشتهبهمن
گفت که تو یک قاتل بیرحم هستی .این نخستین
بار اســت کــه لوکزامبورگ بــرای آمریــکا به چنین
تهدیدی تبدیل شده اســت ».ماه گذشته زمانی که
ترامپ تصمیم به اعمال تعرفه بر آلومینیوم و فوالد
گرفت،یونکرگفت«:هرزمانیکهمندربارهترامپ
فکرمیکنم،گیجمیشوم».

تصویرمنتشرشدهدرتلویزیونکرهشمالیازنشست
ســنگاپور كه نشــان می دهد دونالد ترامپ در حال
ســام نظامی به ژنــرال ارتش کره شــمالی اســت.
این اقدام ترامپ نقض قوانین داخلی آمریکاســت.
«کریس ون هولن» ســناتور دموکــرات آمریکایی در
توئیتر خود نوشت :عجیب نیست که کره شمالی از
رئیس جمهور ما برای برنامه تبلیغاتی خود استفاده
کرده است.
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