ﺟﻬﺎن

ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3058

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  21دى 1396

ﺧﺒﺮ

با قوتگرفتن احتمال وضع تحریم علیه آنکارا صورت گرفت

روﯾﺪاد

استیو بنن از »برایتبارت« جدا شد

دوراهي آمریکا در ترکیه

برگزاری دور جدید
مذاکرات سوریه

 استیو بنن ،استراتژیســت ارشد سابق دونالد
ترامپ که بخش مهمی از شهرتش را از طریق
نشــریه دستراســتی و جنجالی برایتبارت به
دســت آورده ،اعالم کرده از این سازمان خبری
جدا میشود .به گزارش بيبيسي ،این تصمیم
بنــن تنها چند روز پس از جنجالی اتخاذ شــده
که در آن این چهره سرشــناس راســت ملیگرا
با اظهاراتش درباره »خائنانهبودن« دیدار پســر
ارشد ترامپ با یک وکیل روس ،خبرساز شده بود.
آن اظهارات که در کتاب تازهمنتشرشــده »آتش
و خشم؛ درون کاخسفید دونالد ترامپ« نوشته
مایکل وولف منتشر شده ،تا به آنجا خبرساز شد
که آقای ترامپ در واکنشــی تند نســبت به آن
گفت» :استیو بنن همانموقع که سمتش را در
کاخ سفید از دست داد ،عقلش را هم از دست
داد« .رئیسجمهور آمریکا که بسیاری آقای بنن
را یکــی از ارکان موفقیت او در انتخابات ســال
گذشــته میدانند ،در چند روز گذشــته بارها به
کنایه از مشــاور ســابقش تحت عنوان »استیو
آشــفته« یاد کــرده و وکالی او آقــای بنن را به
شــکایت حقوقی تهدید کردهاند .استیو بنن در
تابستان ســال  ۲۰۱۶و هنگامی که آقای ترامپ
رســما نامــزد جمهوریخواهــان در انتخابات
ریاستجمهوری شده بود ،بهعنوان رئیس ستاد
وارد حلقه یاران آقای ترامپ شد و پس از ورود
او به کاخسفید هم بهعنوان استراتژیست ارشد
آقای ترامپ معرفی شــد .او حتی برای مدتی،
برخالف رویه و سنت رؤسایجمهور آمریکا ،به
دســتور آقای ترامپ صاحب کرسی در جلسات
شورای امنیت ملی کاخ سفید شد .باوجوداین،
تابستان گذشته ،پس از حدود شش ماه حضور
در کاخ ســفید ،اســتیو بنن که از زمان پیوستن
ژنــرال جان کلــی بهعنوان رئیــس دفتر جدید
آقای ترامپ موقعیتش متزلزل شده بود ،ناچار
به ترک واشــنگتن شــد ،اما اعالم کرد همچنان
وفــادار و حامــی رئیسجمهور باقــی خواهد
ماند و در خارج از کاخ ســفید بــه جنگ علیه
دشــمنان آقای ترامپ ادامــه میدهد .بنن روز
هفتم ژانویــه با عقبنشــینی از اظهاراتش در
کتاب مایکل وولف ،گفت که پســر آقای ترامپ
را میهنپرســت میداند و منظــورش از »عمل
خائنانــه« انتقــاد از پل منافــارت ،رئیس وقت
ســتاد آقای ترامپ ،بوده اســت ،اما روز گذشته
ســازمان خبری برایتبارت با انتشار اطالعیهای،
جدایــی اســتیو بنــن ،از معمــاران اصلی این
رســانه را تأیید کرد و نوشــت ،این مؤسســه و
وکالی آقای بنن در حال مذاکره بر سر »جدایی
مصالحهآمیز« او هســتند .بنــن هم در واکنش
بــه این جدایی گفته» :من به آنچه برایتبارت در
مدتزمان کوتاهی کسب کرد ،مغرورم .آنها در
کوتاهزمانی توانستند یک پایگاه خبری در حد و
انــدازه معیارهای جهانی ایجــاد کنند« .این در
حالی است که بسیاری برایتبارت را یک مؤسسه
خبری مناقشــهبرانگیز میدانند که به تریبونی
برای انتشــار اخبــار جهــتدار و جعلی علیه
مسلمانان ،مهاجران و پرداختن به عقاید راست
افراطی تبدیل شده است.

ادامه درگیری پلیس تونس
با معترضان به افزایش قیمتها
 بــه دنبــال مخالفــت مــردم تونــس بــا
سیاســتهای اقتصادی جدید دولت و افزایش
قیمتها ،تظاهرات و درگیریها میان معترضان
و نیروهای امنیتی در مناطق مختلف این کشور
همچنان ادامه دارد .به گزارش ایســنا ،به نقل
از اســکاینیوز ،در پی تظاهــرات مردم تونس
در اعتــراض بــه افزایــش قیمتها ،بــار دیگر
درگیریهای شــبانه میان تعدادی از معترضان
و نیروهای امنیتی در مناطق مختلف این کشور
به وقوع پیوســت .تعدادی از معترضان اقدام
به بستن راهها ،آتشســوزی در پایتخت تونس
و تخریــب امــوال عمومی ،از جمله پاســاژها
کردند و نیروهای دولتی برای متفرقکردن آنها
از گاز اشــکآور استفاده و برای مقابله با یورش
تظاهراتکنندگان یگانهای خود را در نهادهای
تجــاری مســتقر کردنــد .تظاهراتکننــدگان
سهشنبهشب در خیابانهای شهرهای مختلف
حضور داشــته و علیه سیاســتهای اقتصادی
جدید دولت شــعار دادند .در این راستا ،یوسف
الشاهد ،نخستوزیر تونس ،روز سهشنبه با وزیر
کشور ،وزیر دفاع و دیگر مقامات ارشد امنیتی و
نظامی نشســتی برگزار و اوضاع امنیتی کشور و
چگونگی برخورد با اعتراضها را بررســی کرد.
احــزاب مخالف و احزاب ائتالف دولتی یکدیگر
را به ایجاد مشکالت متهم میکنند.
همچنین ایلی طرابلســی ،پسر رئیس معبد
یهودی »غریبه« در شــهر جربــه تونس ،اعالم
کرد ،معترضان سعی داشتند سهشنبهشب این
معبد را به آتش بکشــند .معبــد الغریبه یکی
از مشــهورترین معابد دینی یهودی در شــمال
آفریقاست که ساالنه مراسم جشن و آیین دینی
در آن انجام میشود و هزاران زائر از اقصا نقاط
دنیا به آنجا میروند .این معبد در ســال ۲۰۰۲
هم شاهد حملهای تروریستی بود که  ۲۱نفر در
آن حادثه کشته شــدند؛  ۱۴نفر از کشتهشدهها
آلمانی بودند.

تنش میان واشــنگتن و آنکارا هرچند به قبــل از حضور دونالد ترامپ در
کاخ سفید و به دوران ریاســتجمهوري باراک اوباما برميگردد اما در دوران
ترامپ اگر نگوییم بدتر نشــده ،بهتر نیز نشده است .هنوز زمان زیادي از بهبود
روابط دیپلماتیک آمریکا و ترکیه و ازســرگیري صدور روادید میان دو کشــور
نگذشــته که به نظر زلزلهاي دیگر در روابط این دو کشــور در راه است .ریشه
تشــدید تنش میان آنکارا و واشنگتن به هفته گذشته برميگردد؛ یعني زماني
که محمد هاکان آتیال ،معاون مدیرکل »هالکبانک« ترکیه از سوي دادگاهي
در آمریکا در پرونده نقض تحریمهاي ایران مجرم شناخته شد .محکومیت یک
مقام بلندپایه »هالکبانک« به عنوان یک بانک دولتي ،ميتواند بیش از پیش
پــاي دولت را به این ماجرا باز کند و همزمــان با وضع تحریمهاي اقتصادي
علیه ترکیه همراه باشــد .البته قضیه به این سادگيها نیست .شرایط پیچیده
وص
منطقه و ترکیه ،تردیدهایي را در میان سیاســتگذاران آمریکایي درخصوص
غان،
وضــع تحریم علیه ترکیه و همچنین نحوه برخورد بــا رجب طیب اردوغان،
وغان
رئیسجمهور ترکیه ایجاد کرده اســت .این مســئله در شرایطي که اردوغان
اسي
از سوي نمایندگان اپوزیسیون به فساد متهم ميشود ،ميتواند جایگاه سیاسي
تحلیلگران در
ن
او را بیــش از پیــش تضعیف کند .امري که از ســوي برخــي
حلیل
واشــنگتن با ســوقدادن بیش از پیش ترکیه به سمت اقتدارگرایي در تحلیل
نهایي به نفع آمریکا نخواهد بود.
توپ پر اردوغان
دادستاني آمریکا آقاي آتیال را در پرونده دورزدن تحریمهاي آمریکا علیه
ریکا،
ایران و مبادله نفت و گاز ایران در ازاي طال با استفاده از سیستم مالي آمریکا،
مات
مجرم شناخته است؛ البته این مسئله تازهاي نیست .اتهام مشارکت مقامات
ترک و ســازمانهاي این کشور در بحث دورزدن تحریمها از مدتها پیش
شو
ضراب،
با اظهارات رضا ضراب ،تاجر ایراني مطرح شــده بود .طبق ادعاي اب،
همچنین
او براي دورزدن تحریمهاي ایران به مقامات ترک رشــوه داده و
ین
شــده
اینکه پول نفت و گاز ایران از طریق »هالکبانک« به طال تبدیل مي ده
سابق
است .اما آنچه حساسیت بیشتري به موضوع محکومیت معاون ق
اســت.
مدیرکل »هالکبانک« بخشــیده ،اظهارات او در جریان محاکمه ت.
طبق ادعاي آتیال ،این طرح با تأیید شــخص رجب طیب اردوغان ت
صورت
گرفته است و این مسئلهاي نیست که به مذاق اردوغان خوش بیاید راکه
چراکه
ميتواند مهر تأییدي بر اتهامات فسادي باشد که از سوي احزاب سیون
اپوزیسیون
اردوغان
به او و اعضاي خانوادهاش وارد ميشــود .همین مسئله باعث شد وغان
بار دیگر پرونــده نقض تحریمهاي ایران را بعــد از اعتراضات گزي ک
پارک در
زنجیره
ســال  ۲۰۱۳و همچنین کودتاي نافرجــام در  ،۲۰۱۶آخرین حلقه از جیره
توطئههاي ســازمان ســیا علیه خود بدانــد .او روز سهشــنبه نیز در جریان
الش
ســخنراني در جمع اعضاي حزب »عدالت و توســعه« ،این حکم را تالش
مشــترک ســیا و افبيآي براي انجام کودتاي سیاسي علیه خود و دولتش
لتش
توصیف کرد .اردوغان همچنین این حکم را به اتهامات فسادي که از سوي
خشي
احزاب اپوزیسیون به خانواده او وارد ميشود ،نسبت داده و هر دو را بخشي
از یک توطئه مشترک عنوان کرده است.
از تحریم تا کردها
گتن
واشــنگتن
روابط میان آمریکا و ترکیه بر ســر مســائلي مانند حمایت
از کردهاي ســوریه ،بازداشــت شــهروندان آمریکایي و کارکنان ارت
سفارت

آمریکا در ترکیه ،همین حاال نیز حســابي شــکرآب اســت .روز گذشته نیز
مولــود چاووشاوغلو ،وزیر خارجه ترکیه نســبت بــه وخامت روابط دو
کشور بر سر مســائلي چون عدم استرداد فتحاﷲ گولن و همچنین تجهیز
کردهاي سوریه از سوي آمریکا هشدار داد .به نظر در این شرایط حساس،
حکم اخیر ميتواند این روابط را بیش از پیش به لبه پرتگاه ســوق دهد.
این مســئله همچنین ميتواند به احساســات ضدآمریکایــي حداقل در
مقامات عاليرتبــه ترک دامن زده و با دورکردن ترکیــه از غرب ،زمینه را
براي فاصلهگرفتن این کشــور با مسیر دموکراسي فراهم کند .از دیگر سو،
محکومیت آقاي آتیال ميتواند به وضع جریمههاي ســنگیني علیه بانک
دولتي »هالکبانک« منجر شــود؛ آن هم در شرایطي که ترکیه به واسطه
تنش با اروپا و مســائل داخلي ،به لحاظ اقتصادي دوران خوبي را تجربه
نميکند.

ابعاد مختلف حمالت اخیر به مهمترین پایگاه هوایی روسیه در سوریه

رﻣﺰوراز ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪﺣﻤﻼت
هفته گذشته مهمترین پایگاه هوایی روسیه در سوریه
هدف سلســلهحمالت مرمــوزی قرار گرفــت .باوجود
اعالم پیروزی والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روســیه،
در ســوریه این حمالت که حمله هواپیماهای مســلح
بدونسرنشین را هم شامل میشد ،گویای آسیبپذیری
روســیه در این کشــور اســت .این البته ادعای روزنامه
واشنگتنپست آمریکاســت .این روزنامه روز گذشته در
ســایت خود با انتشار گزارشی به ابعاد مختلف حمالت
اخیر بــه مهمتریــن پایگاه هوایی روســیه در ســوریه
پرداخت .بــه گزارش واشنگتنپســت ،حمــالت اخیر
موجب بهوجودآمدن ســؤاالتی درباره این شــد که چه
کسی مســئول بزرگترین چالش نظامی روسیه از زمان
حضور نظامیاش در ســوریه اســت ،آن هم زمانی که
مسکو به دنبال کاهش حضور نظامی خود در این کشور
اســت .اخیرا در حمالتی بسیار غیرمعمول ،بیش از ۱۰
هواپیمای مســلح بدونسرنشین از منطقهای ناشناخته
به پایگاه هوایی حمیمیم در اســتان شمالغربی الذقیه
حمله کردند؛ پایگاهی که مرکز عملیات نظامی روسیه
در ســوریه بهشــمار میرود و در نزدیکی پایگاه دریایی
روســیه در طرطــوس قــرار دارد .در پی ایــن حمالت،
روســیه اعالم کرد که هفت هواپیمای بدونسرنشــین
را منهــدم کرده و از اقدامــات الکترونیکی متقابل برای
بهزمیننشــاندن شــش هواپیمای بدونسرنشین دیگر
استفاده کرده اســت .بهگفته روسیه ،این شش هواپیما
هیچ آسیبی ندیدهاند.
بااینحــال ،حمــالت هواپیماهای بدونسرنشــین
کمتــر از دو هفته پس از کشتهشــدن دو نظامی روس
در حملهای خمپارهای بــه همان پایگاه هوایی صورت
گرفــت که به نظر میرســید بــه داراییهــای نظامی
روســیه هم آســیبهایی زده اســت .به نظر میرسد
حمله خمپارهای و حمالت هواپیماهای بدونسرنشین،
هماهنگترین حمله به مرکز عملیاتی روســیه از زمان
آغاز مداخله نظامی این کشــور در ســوریه در سپتامبر
 ۲۰۱۵بــود؛ مداخلــهای که تا حدود زیادی در رســیدن
به هدف خود موفق بوده اســت .رسانههای روسیه در
گزارشهای خود از دو حملــه دیگر به مقر فرماندهی
روسیه در استانهای حمص و الذقیه هم خبر دادهاند؛
حمالتــی که به گفته این رســانهها ،در دو هفته اخیر و
از سوی هواپیماهای مسلح بدونسرنشین صورت گرفته
است .ماکسیم سوسکوف ،عضو شورای امور بینالمللی
روســیه که نوشــتههای او در ســایت انگلیســیزبان
المانیتور هم منتشــر میشــود ،درباره حمالت اخیر به
واشنگتنپســت چنین میگوید» :آنها فکر میکردند که
این پایگاه هوایی امن است ،اما حاال به نظر میرسد که
آسیبپذیر است« .به گفته این کارشناس ،اکنون یکی از
سؤاالتی که مطرح شده این است که آیا ارتش روسیه به
انــدازه کافی میتواند امنیت این پایگاه را تضمین کند یا

در تشخیص دستاوردهای تکنولوژیک جدید دشمنانش
ناکام مانده است؟«
جنیفر کافارال از مؤسســه مطالعات جنگ مستقر در
واشنگتن هم بر این باور است که حمالت اخیر پایداری
دســتاوردهای روسیه در سوریه را هم زیر سؤال میبرد.
در ماه دسامبر ،پوتین از پایگاه هوایی حمیمیم بازدید کرد
و گفت روســیه حضور نظامی خود در سوریه را کاهش
میدهد ،چراکه جنگ ســوریه اساســا به پایان رســیده
اســت .بهگفته این تحلیلگر جنگ ،رویدادهای روزهای
اخیر نشان میدهد که هر کسی که این حمالت را انجام
داده ،هنوز میتواند به مناطق دولتی سوریه نفوذ کرده و
به روسیه هزینههایی تحمیل کند.
بااینحال شــاید بزرگترین ســؤال این باشد که چه
کســی مسئول این حمالت اســت .آنچه این حمالت را
غیرمعمول میکند این اســت که هیچ کشور یا گروهی
مسئولیت آن را برعهده نگرفته است؛ امری که موجب
باالگرفتن گمانهزنیها در رســانههای روســیه و سوریه
شــده اســت .وزارت دفاع روســیه روز سهشنبه ایاالت
متحده را به داشــتن فنــاوری مورد اســتفاده در چنین
حمالتی متهم و اعالم کرده بود که این حمالت مستلزم
تخصصی اســت که هیچکدام از گروههای مســلح در
سوریه از آن بهرهمند نیســتند .این وزارتخانه همچنین
در بیانیهای که در صفحه فیسبوک خود منتشــر کرد،
از حضور یک هواپیمــای نظامی آمریکا در زمان حمله
پهپادهای تروریســتی به پایگاههای نظامی روســیه در
ســوریه خبر داد .به گفته وزارت دفاع روســیه ،در زمان
حمله پهپادهای تروریســتها به پایگاههای روسیه در
سوریه ،یک هواپیمای نیروی هوایی آمریکا در این منطقه
در حال گشــتزنی بوده است .اریک پاهون ،سخنگوی
پنتاگون ،ادعای روســیه را »کامال اشتباه« خواند و گفت
کــه داعش از چنین هواپیماهای بدونسرنشــینی برای
هدف قراردادن متحدان آمریکا در شرق سوریه و عراق
استفاده کرده اســت .این در حالی است که نزدیکترین
موضع داعش ،صدها کیلومتر از اســتان ساحلی غربی
سوریه فاصله دارد که پایگاه هوایی حمیمیم در آن قرار
دارد و ازهمینرو احتمال دستداشتن داعش در چنین
حملهای اندک است.
به گفته یکی از تحلیلگران مؤسســه مشاوره دفاعی
ایاچاس مارکیــت ،اکثر هواپیماهای بدونسرنشــینی
که داعــش علیه متحــدان ایــاالت متحده اســتفاده
میکنــد ،بیــش از یک تــا دو کیلومتر برد نداشــتهاند.
این در حالی اســت که بر اســاس گزارش وزارت دفاع
روســیه ،هواپیماهای بدونسرنشــینی که در حمله به
پایگاه هوایی حمیمیم مورد اســتفاده قرار گرفته بودند،
از فاصلهای بین  ۵۰تا صد کیلومتــر دورتر آمده بودند؛
امری که به گفته این تحلیلگر ،شمار مظنونان احتمالی
را افزایش میدهد.

اهرم اقتصادي علیه اردوغان
البته اردوغان در حال حاضر از دو طرف زیر ضرب است .از یک سو ،ایاالت
متحــده با بحث نقض تحریمها علیه ایران به او فشــار مــيآورد و همزمان
نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان ،او را به فساد متهم ميکنند .اردوغان تا پیش
از این توانسته با توســل به ادبیات ضدآمریکایي در سطح سیاست خارجي و
همچنین ســرکوب مخالفان در داخل اوضاع را تحت کنترل در آورد؛ کودتاي
نافرجام ســال  ۲۰۱۶میالدي نیــز بهترین بهانه را در اختیار او گذاشــت تا به
شکلي وسیع دســت به پاکسازي ادارات دولتي از وجود مخالفان و همچنین
دســتگیري روزنامهنگاران و فعاالن مدني بزند .با این حال ،با بستهشــدن هر
روزنامه و بازداشت هر سیاستمدار و افزایش تنشها با کشورهاي اروپایي از
جمله آلمان ،بافت اجتماعي ترکیه و همچنین اقتصاد این کشور بیش از پیش
آســیب ميبیند .در حال حاضر ،مشخص نیست که این وضعیت تا چه زماني
تواند ادامه پیدا کند .اوضاع نابسامان اقتصادي در کنار افزایش نارضایتيها
ميتو
در نتنتیجه اخراج گســترده کارکنان دولتي ،این کشــور را در آستانه یک بحران
اقتصادي-اجتماعي قرار داده اســت و اعمال تحریمهاي اقتصادي از ســوي
اقتص
آمریکا ميتواند حکم آخرین ضربه را بر دولت اردوغان داشته باشد.
آمریک
ککنگره آمریکا همین حاال هم به واســطه ماجــراي زدوخورد محافظان
اردو
اردوغــان بــا معترضان در واشــنگتن ،بهانه کافي براي وضــع تحریمهاي
اقتصادي علیه آنکارا را دارد .مســئله دســتگیري یکــي از کارمندان محلي
اقتص
کنســولگري آمریکا در ترکیه به جرم همکاري در جمعآوري اســناد مربوط
کنسـ
بــه پرونده نقض تحریمهاي ایران در کنار خرید ســامانه دفاع موشــکي از
روسـ
روســیه نیز ميتواند مزید بر علت شــود .به نظر برخي تحلیلگران سیاسي
در وواشنگتن ،اقدامات هدفمندي مانند تحریمهاي اقتصادي ميتواند اندکي
از رف
رفتار خصمانــه اردوغان بکاهد .ترکیه همین حــاال نیز بهخاطر اقدامات
اردو
اردوغان بهاي اقتصادي ســنگیني را ميپــردازد .اعالم وضعیت اضطراري
و تنگشــدن عرصه بر مخالفان ،بسیاري از سرمایهگذاران خارجي را فراري
داده است.
بیمتحریم
ِ
االبته برخي تحلیلگران نیز نســبت به پیامدهاي افزایش فشار اقتصادي بر
ترکیه هشدار دادهاند و این مسئله ،سیاستمداران آمریکایي را بر سر دوراهي
قرار داده اســت .با توجه به لحن خصمانه اردوغان ،توســل ایاالت متحده به
فشــارهاي سیاسي و اقتصادي بیشتر ميتواند به متزلزلشدن وضعیت ترکیه
فشــ
بینج
بینجامد .درواقع این خطر وجود دارد که افزایش فشارهاي سیاسي و اقتصادي
ســوي واشــنگتن ،اثري مخرب داشته باشــد .درواقع وقوع هرگونه بحران
از سـ
اقتص
اقتصادي در ترکیه ميتواند آب به آســیاب همــان افکاري بریزد که خواهان
قطع روابط کامل آنکارا با غرب بوده و این مسئله را براي ترکیه مفید ميدانند.
دیگر سو ،با توجه به پایگاه قوي اجتماعي اردوغان ،به نظر وخامت اوضاع
از دی
اقتص
اقتصادي باعث نميشود که او از قدرت کنار برود .اگر اردوغان تصمیم بگیرد
که به هر قیمت ممکن خود را در قدرت حفظ کند ،سقوط او بهجاي سوقدادن
کشو
کشور به مسیر دموکراسي ،احتمال وقوع خشونت را افزایش ميدهد .بنابراین،
در چ
چنین شرایطي تشدید فشارها نه به پیشبرد منافع و ایدهآلهاي آمریکا و نه
مردم ترکیه کمکي نميکند .بنابراین اینطور به نظر ميرسد که ایاالت متحده
به به
بهاي حفظ ثبات در ترکیه ،با این لحن خصمانه اردوغان کنار بیاید.
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 رئیس هیئت مذاکرهکننده مخالفان سوریه
اعالم کرد دور جدید مذاکرات صلح ســوریه
 ۲۱ماه جــاری میالدی )یکم بهمــن( در ژنو
برگزار میشــود .به گزارش ایســنا ،بهنقل از
خبرگــزاری فرانســه ،نصر الحریــری ،رئیس
هیئت مخالفان سوریه گفت که این مذاکرات
تحتنظارت ســازمان ملل و به مدت سه روز
برگزار میشود.

برکناری شاهزاده عربستانی
بهدلیل افشاگری
 رئیس شورای اداره هیئت کل ورزش عربستان
اعالم کــرد ،حمــد الجعید ،بهعنــوان رئیس این
فدراســیون بهجای عبداﷲ بن ســعود بن محمد
آلســعود تعیین شــده اســت .علت برکناری بن
محمد آلسعود انتشــار فایل صوتیای است که
این شاهزاده در آن میگوید ،تمامی اتهامات علیه
شــاهزادگان کامال جعلی بوده و نمیتوان آنها را
تأیید کرد.

تشدید درگیریها بین فلسطینیان
و اسرائیل
 ارتش اســرائیل روز گذشته ورودیهای شهر
نابلس واقع در شــمال کرانه باختری اشــغالی
را با ایســتهایی نظامی مسدود کرده و مانع از
ورود و خروج شهروندان از شهر شد.
همچنین درگیریهایی میان جوانان فلسطینی
و نیروهای ارتش اسرائیل در محله الطیره در شهر
راماﷲ در مرکز کرانه باختری اشغالی آغاز شد.

طرح جدید ترامپ برای بازبینی
مواضع هستهای
 براســاس اعالم یک مقام سابق آمریکایی که
جدیدترین پیشنویس ســند مربــوط به بازبینی
مواضع هستهای آمریکا را مشاهده کرده ،دولت
دونالــد ترامپ قصد دارد بــا تولید یک کالهک
هســتهای جدید محدودیتها علیه استفاده از
سالحهای هســتهای را کاهش داده و استفاده
از آن را در صورت بروز جنگ آســانتر و سریعتر
کند.

