
آمادگی انصاراهلل برای توقف حمالت موشکی و پهپادی 
به عربستان و امارات

رئیس کمیته عالی انقالب یمن از آمادگی  انصاراهلل برای توقف عملیات 
و  عادالنه  به صلح  دستیابی  با هدف  نبرد  جبهه های  تمامی  در  نظامی 
عزتمندانه خبر داد و از تمام بخش های رسمی خواست حمالت موشکی 
و پهپادی علیه کشورهای عضو ائتالف متخاصم را به منظور اثبات حسن 

نیت خود متوقف کنند.
به گزارش ایسنا، محمد علی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقالب یمن در بیانیه ای 
اظهار داشت: ارتش و کمیته های مردمی یمن آماده توقف جنگ و عملیات نظامی در 
تمام جبهه ها هستند تا صلحی عادالنه و عزتمندانه برقرار شود البته اگر کشورهای 

متخاصم عمالن خواهان صلح برای ملت یمن باشند.
براساس گزارش شبکه المیادین، در این بیانیه، الحوثی این ابتکار عمل را اعالم 
کرده و گفته است، از تمام بخش های رسمی یمنی می خواهد حمالت موشکی 
و پهپادی به کشورهای متخاصم یعنی عربستان، امارات و هم پیمانان دیگرشان در 
یمن را به منظور نشان دادن حسن نیت خود و تقویت تحرکات و تالش ها در مسیر 
برقراری صلح متوقف کنند چراکه این طرح برای گرفتن هر گونه بهانه برای ادامه 

جنگ و محاصره علیه یمن است.
الحوثی تصریح کرد: کمیته عالی انقالب یمن از همان روز اول حمالت و تجاوزات 
دشمن و قبل از آن بر زبان گفت وگو و تفاهم با تمام طرف ها در داخل تکیه داشت. ما 
طرح ها و ابتکارعمل های بسیاری را ارائه کردیم که آخرین آن پایان ماه ژوئیه با هدف 

توقف عملیات نظامی دریایی یکجانه بود.
وی افزود: ما در برابر تمام این طرح ها و راهکارها شاهد مخالفت و سرکشی 

کشورهای متخاصم و هم پیمانان شان بودیم.
آمریکا و کشورهای غربی اخیرا از عربستان خواسته اند تا جنگ در یمن را متوقف 
کرده و در مسیر صلح قدم بردارد. در این راستا خبر می رسد ائتالف متجاوز عربی 
حمالت به شهر ساحلی الحدیده در غرب یمن را متوقف کرده است. این در پی 

ماه های تالش بی نتیجه ائتالف سعودی برای سیطره بر این شهر است.
کرده  اعالم  حال  عین  در  یمن  انصاراهلل  که  داده  گزارش  فرانسه  خبرگزاری 
آماده استقرار نیروهای بیشتر مبارز خود در جبهه الحدیده به رغم کاهش شدت 

درگیرهاست.
ده ها مبارز در اطراف صنعا برای اعزام به الحدیده در سواحل دریای سرخ جمع 

شده اند.
ساکنان الحدیده گفته اند، آرامش شهر را در برگرفته است. البته صدای پرواز 

جنگنده ها همچنان به وضوح در شهر شنیده می شود.

دیدار پادشاه عربستان با رئیس جمهور عراق در ریاض

رئیس جمهور عراق در جریان دیدار با پادشاه عربستان درخصوص راه های 
تقویت روابط دوجانبه و تحوالت منطقه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش ایسنا، برهم صالح، رئیس جمهور عراق در دیدار با سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربستان به بررسی شماری از پرونده های منطقه ای و در راس آن یمن 
پرداخت. خبرگزاری رسمی عربستان واس در گزارشی اعالم کرد که ملک سلمان 
در دیدار با رئیس جمهور عراق در ریاض به بررسی روابط دوجانبه و راه های تقویت و 
توسعه آن در زمینه های مختلف و همچنین تحوالت منطقه پرداخت. این خبرگزاری 
به مدت زمان سفر برهم صالح به عربستان اشاره ای نکرد. برهم صالح سفر منطقه ای 
خود را از کویت آغاز کرد و پس از آن به امارات، اردن، ایران و عربستان رفته است. 
این نخستین سفر خارجی وی از زمان انتصابش به عنوان رئیس جمهوری عراق در 
دوم اکتبر سال جاری میالدی است. عراق به دنبال جذب حمایت کشورهای خارجی 
برای بازسازی کشور است که به دلیل جنگ با گروه تروریستی داعش از سه سال 
پیش آسیب های زیادی دیده است. از سوی دیگر، طبق گفته مسئوالن، محمد علی 
حکیم، وزیر خارجه عراق که همراه برهم صالح به این کشور سفر کرده بود با عادل 

الجبیر، همتای سعودی خود نشستی جداگانه داشته است.
روابط عربستان و عراق پس از دهه ها تنش در چند سال اخیر بهبود یافته است.

رایزنی مدیران سیاسی سه کشور اروپایی درباره ساز و 
کار مالی ویژه با ایران

 ( امروز  اروپا  اتحادیه  خارجی  مسئول سیاست  معاون  اشمیت«  »هلگا 
دوشنبه ( پیش از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با 
مدیران سیاسی سه کشور اروپایی آلمان - انگلیس و فرانسه در مورد ساز 

و کار مالی ویژه ایران گفت و گو خواهد کرد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، خبرنگار روزنامه » وال استریت ژورنال « در بروکسل 
با انتشار توییتی در حساب کاربری خود از این دیدار خبر داد و تاکید کرد که هرچند 
نمی توان دستیابی به راه حلی در مورد کانال مالی ویژه برای تسهیل تجارت با ایران 
را از این جلسه انتظار داشت اما چنین نشست هایی از تالش مقامات اروپایی برای 
تحقق این طرح حکایت دارد. به گزارش ایرنا، به رغم تالش های آمریکا برای از بین 
بردن توافق هسته ای، دیگر طرف ها یعنی کشورهای اروپایی، چین و روسیه به این 
توافق پایبند مانده اند. اتحادیه اروپا در تالش است تا تحریم های غیرقانونی آمریکا 
را از راه های مختلفی چون قانون انسداد و به راه انداختن ساز و کارمالی ویژه برای 
تسهیل تجارت با ایران، بی اثر کند. »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا 18 
اردیبهشت ماه از توافق هسته ای خارج شد و تحریم های ضدایرانی ای که به موجب 

این توافق لغو شده بودند را طی دو مرحله در، مرداد و آبان ماه، بازگرداند.
ترامپ با حربه تروریسم اقتصادی و تحریم های یکجانبه غیرقانونی و فشار به 
جامعه جهانی به دنبال ایجاد جنگ روانی و القای انزوای ایران است اما تجربه ماه 
های اخیر وهمراهی نکردن جهان با آمریکا نشان داد که این کشور هیچگاه به هدف 

خود دست نخواهد یافت.

 مرکز تحلیلی یوروآسیا نوشت: با آغاز مرحله دوم تحریم 
های آمریکا علیه ایران، اکثر کشورهای همسایه ایران، از 

این تحریم ها تبعیت نخواهند کرد.
این مرکز تحلیلی مهم، با توجه به آغاز دومین مرحله از تحریم 
های آمریکا علیه صادرات نفت ایران براین باور است که انتظارات 
واشنگتن از کشورهای همسایه ایران برای تبعیت از دستوراتش 

منطقی نیست و اجرایی نخواهد شد.
کشورهای قفقاز جنوبی

به گزارش تارنمای ارمنیا نیوز، جان بولتون مشاور امنیت ملی 
آمریکا در سفر اخیر خود به منطقه قفقاز جنوبی از سه کشور 
ارمنستان، آذربایجان و گرجستان خواست تا کلیه تبادالت تجاری 
و اقتصادی خود با تهران را متوقف کنند. طبیعا این درخواست با 
توجه به سابقه همکاری های میان این کشورها با ایران منطقی به 
نظر نمی رسد. همچنین با در نظر گرفتن شخصیت و ساختار هر 
سه کشور احتمال قطع روابط این کشورها با ایران بسیار کم است.
همچنین به گزارش رسانه های محلی  نیکول پاشینیان نخست 
وزیر ارمنستان، در سخنانی در پارلمان ارمنستان گفت در دیدار 
با جان بولتون مشاور امنیت ملی کابینه ترامپ در ایروان، به طور 
صریح به او گفته است کشورش رابطه خود با ایران را ادامه خواهد 

داد.
نخست وزیر ارمنستان اعالم کرد به رغم تحریم های آمریکا، 

دولت ایروان به روابط خود با ایران مثل گذشته ادامه خواهد داد.
پاشینیان اظهار داشت: به بولتون گفتم ارمنستان کشوری در 
محاصره است و ما روابط دیپلماتیک با دو همسایه مان یعنی 
آذربایجان و ترکیه نداریم، بنابراین ما چاره ای جز داشتن رابطه 
خوب با دو همسایه دیگرمان یعنی ایران و گرجستان نداریم چون 

این دو کشور تنها راه ارتباط ارمنستان با دنیای خارج هستند.
به گزارش تارنمای مرکز قفقاز، همچنین، یوسب چاخواشویلی 
سفیرگرجستان در ایران در واکنش به تاثیر تحریم های ایاالت 
متحده آمریکا علیه ایران بر روابط دو کشور اظهار کرد: فعال که 
با ایران همکاری داریم، اتحادیه اروپا نیز با ایران همکاری خواهد 
داشت و گفته نشده قراردادهای همکاری با ایران را ترک می کنیم.
وی افزود: در ماه های آینده تکلیف )روابط اقتصادی ایران و 
گرجستان( به طور کامل مشخص می شود و در صورتی که اروپا 

بماند گرجستان نیز می ماند.
سفیرگرجستان در ایران ادامه داد: ایران و گرجستان مناسبات 
خوبی با یکدیگر دارند و دو کشور )در زمان تحریم های آمریکا علیه 
ایران( حتی المقدور به همکاری های خود با یکدیگر ادامه میدهند.

عراق
در کشور عراق نیز با توجه به تشکیل دولت جدید و روابط 

دیرینه میان بصره و تهران و گسترده بودن خط ترانزیت تجاری 
مرزی میان دو کشور به احتمال زیاد تحریم های آمریکا در روابط 

تجاری میان دو کشور بسیار چشمگیر نخواهد بود.
گفتنی است، »سید عمار حکیم«، رهبر جریان حکمت ملی 
بغداد تحریم ها  بغداد گفت  آمریکا در  با سفیر  عراق در دیدار 
علیه ایران را مردود می داند. وی گفت: عراقی ها سیاست تحریم 
و گرسنه نگه داشتن ملت ها را مردود می دانند. این سیاست ها 
نتایج منفی بسیاری بر امنیت و ثبات خاورمیانه در پی دارد در 
حالی که وجود هر دو عنصر برای تحقق مطالبات ملت های این 

منطقه ضروری است.
پاکستان

دولت عمران خان بعد از به اجرا در آمدن فاز دوم تحریم های 
آمریکا علیه ایران تا کنون موضع دقیق و شفافی نگرفته است اما 
وزارت خارجه این کشور در مرداد ماه سال جاری طی بیانیه ای 
عنوان کرد، پاکستان به عنوان یک دولت دارای حاکمیت، این حق 
را دارد تا منافع مشروع اقتصادی و تجاری خود را با احترام به رژیم 

حقوقی بین المللی پیگیری کند.

افغانستان
ارتباط  و  کشیدن  نفس  برای  مهم  داالنی  ایران  که  آنجا  از 
افغانستان با جهان بیرون است دولت اشرف غنی نیز بعد از اجرایی 
شدن تحریم ها در تالش برای گرفتن معافیت از دولت واشنگتن 

برای مشمول نشدن بندر چابهار درمقابل تحریم ها است.
چابهار برای کشور افغانستان یک مزیت فوق العاده است؛ این 
بندر شاهراه حیاتی اقتصادی مهم برای افغانستان خواهد بود. 
افغانستان همان کشوری است که آمریکا 17 سال تالش کرده تا 
دولت آن را نیرومند و باثبات کند تا پس از ایجاد آرامش در کشور 

هزاران سرباز آمریکایی بتوانند به خانه برگردند.
ساالنه  واردات  مجموع  آماری  برآوردهای  آخرین  اساس  بر 
افغانستان از جهان کمتر از 10 میلیارد دالر برآورد می شود که 

یک چهارم این رقم )2.5 میلیارد دالر( از ایران است.
به گزارش ایرنا، »دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا 18 
اردیبهشت ماه امسال، خروج آمریکا از برجام را اعالم کرد اما 
بالفاصله دیگر کشورهای امضا کننده این توافق یعنی انگلیس، 
فرانسه، آلمان، چین و روسیه ضمن محکوم کردن خروج این 

کشور از این توافق چندجانبه بین المللی، تاکید کردند که به برجام 
پایبند مانده و از تجارت شرکت هایشان با ایران حمایت می کنند.

ترامپ با حربه تروریسم اقتصادی و تحریم های یک جانبه 
غیرقانونی و فشار به جامعه جهانی به دنبال ایجاد جنگ روانی 
و القای انزوای ایران است، ولی تجربه ماه های اخیر و همراهی 
نکردن جهان با آمریکا نشان داد که این کشور هیچگاه به هدف 

خود دست نخواهد یافت.
تحریم هایی که آمریکا یکجانبه علیه ملت ایران اعالم می کند، 
از مدت ها قبل شروع شده و جامعه جهانی با آنها همراهی نکرده 
تا جائی که ترامپ مجبور شده است از برخی از آنها عقب نشینی 

کند.
مقامات ایران نیز اعالم کرده اند که تحریم های جدید آمریکا 
که  بطوری  است،  روانی  و  تبلیغی  کامال  موضوع  یک  بیشتر 
»عبدالناصر همتی« رییس بانک مرکزی نیز با اشاره به عقب 
نشینی دولت آمریکا از ادعای خود برای به صفر رساندن فروش 
نفت ایران، گفت: دولت آمریکا هر کاری که می خواست انجام داد 

و پس از چهارم نوامبر )13 آبان ماه( اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
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وزیر خارجه انگلیس وارد تهران شد
وزیر امور خارجه انگلیس بامداد دوشنبه با دستور کار آینده بر جام وارد تهران شد. به  گزارش  ایسنا، وزیر امور خارجه انگلیس به منظور دیدار با همتای ایرانی خود و تعدادی دیگر از مقامات کشورمان در راس یک هیات سیاسی وارد تهران شد. جرمی 
هانت، در جریان سفر به تهران ظهر امروز با محمد جواد ظریف دیدار و رایزنی خواهد کرد. طبق اعالم وزارت امور خارجه انگلیس دستور کار سفر این دیپلمات عالی رتبه انگلیسی به تهران آینده بر جام، مسائل منطقه و همچنین موضوعات دو جانبه  

است. دفتر  دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز روز یکشنبه  اعالم کرد که این مقام انگلیسی در جریان حضور خود در تهران با علی شمخانی دیدار و رایزنی خواهد کرد. این اولین سفر جرمی هانت به تهران در مقام وزیر امور خارجه انگلیس است.

اخبار  مرکز تحلیلی یوروآسیا:

همسایگان ایران از تحریم های آمریکا تبعیت نخواهند کرد

یک کارشناس مسائل عراق:

تالش برای نزدیکی تهران و ریاض هدفی ایده آل برای بغداد است

یک کارشناس مسائل عراق گفت: آن چه که برای رییس جمهور عراق و 
سایر مقامات عراقی در درجه اول اهمیت قرار دارد، در امان بودن بغداد از 
تأثیرات تحریم های واشنگتن علیه تهران است، بنابراین بدون تردید پرونده 
تحریم های آمریکا علیه ایران و تالش تهران برای ایجاد برون رفت از این 

مشکل بخش مهمی از اهداف سفر» برهم صالح« به تهران بوده است.
سید رضا قزوینی غرابی، در گفت وگو با ایسنا در مورد سفر روز شنبه رییس جمهور 
عراق  به تهران  و دیدارش با تعدادی از مقامات عالی رتبه کشورمان اظهار کرد: این 
نخستین سفر رئیس جمهور جدید عراق به یک کشور غیر عربی پس از انتخاب وی به 
این سمت است. طبیعتا با توجه به مواضع و اظهارات سابق و ایجابی آقای برهم صالح 
درباره جمهوری اسالمی ایران و انتخاب تهران به عنوان نخستین مقصد غیر عربی 
سفرهای کاری، می توان گفت رئیس جمهور جدید عراق نگاه مثبتی به گسترش 
بیشتر روابط خود با تهران و البته همه همسایگان دارد. این نکته را نیز باید مورد توجه 
قرار داد که آنچه برای آقای صالح و سایر مقامات عراقی در درجه اول اهمیت قرار دارد، 

در امان بودن عراق از تأثیرات تحریم های واشنگتن علیه تهران است بنابراین بدون 
تردید پرونده تحریم های آمریکا علیه ایران و تالش تهران برای ایجاد برون رفت از این 

مشکل  بخش مهمی از اهداف این سفر بوده است.
این روزنامه نگار عراقی در پاسخ به این سوال که  با توجه به اینکه سفر آقای برهم 
صالح به چند کشور منطقه بوده و بعد از سفر به ایران به عربستان سفر کرده است، 
آیا رئیس جمهور عراق در قالب این سفرها می تواند به عنوان یک دیپلمات در راستای 
کاهش درگیری ها در منطقه از جمله تنش موجود در بین برخی از کشورهای منطقه 
با ایران نقش ایفا کند؟ تصریح کرد: هرچند اساسا سیاست خارجی کشور و توسعه 
آن توسط دولت و نخست وزیر انجام می شود اما این به معنای دست بسته بودن 
رئیس جمهور نیست. آقای صالح در ابتدای دوره خود از تالش خود برای بهبود وضعیت 
و جایگاه عراق گفته بود. سطح وسیع و عالی ارتباطات داخلی و منطقه ای و بین المللی 
وی، این پتانسیل را هم به وی  و هم به جایگاه ریاست جمهوری داده است تا در این 
دوره، دیپلماسی فعالی را به نمایش بگذارند. بر خالف رئیس جمهور سابق، به نظر می 
رسد آقای صالح این توان را دارد که در مناقشات منطقه ای و حتی مسائل ایران و 

همسایگان نقش مثبتی را ایفا کند.
 وی همچنین در مورد ارزیایی اش از سفر برهم صالح به عربستان و این که آیا در 
دولت جدید شاهد نزدیک تر شدن بغداد و ریاض خواهیم بود ؟ اظهار کرد :آقای 
صالح پیش از سفر به ایران و عربستان، سفری منطقه ای به کویت، امارات و اردن 
به عنوان نخستین مقاصد سفر خود در دوره ریاست جمهوری اش داشت. انتخاب 
کشورهای حوزه خلیج فارس و همسایگان نشان می دهد، صالح توجه ویژه ای را به 
گسترش همکاری با کشورهای این منطقه دارد. عراق از چند سال قبل توجه خاصی 
به توسعه مناسبات با کشورهای عربی داشته است و به نظر می رسد در این دوره نیز 
این سیاست ادامه یابد. بغداد با حجم باالی مشکالتی که دارد تمایلی برای بازی کردن 
در یک محور سیاسی منطقه ای وبین المللی ندارد و به دنبال بی طرفی در مناقشات 
است لذا توسعه روابط با همه همسایگان از جمله ایران و عربستان برای آن اهمیت 
دارد. همچنانکه تالش برای نزدیک کردن تهران و ریاض می تواند یک هدف ایده آل 

برای بغداد باشد. بنابراین دور از انتظار نیست که آقای صالح در سفر خود به ریاض 
این تمایل را دنبال کند.

 قزوینی در ادامه گفت وگو خود با ایسنا در پاسخ به این پرسش که  براساس برخی 
از اخبار، مقامات عراقی به دنبال گرفتن معافیت هایی از آمریکا در ارتباط با تحریم های 
واشنگتن علیه تهران هستند،  آیا می توان به چشم انداز روابط دو کشور امیدوار بود یا 
اینکه عراقی ها تحت فشار آمریکا مجبور به کاهش تعامالت خود با تهران خواهند بود؟ 
گفت: عراق بخش قابل توجهی از مواد مصرفی خود در حوزه های مختلف به ویژه 
انرژی را از ایران وارد می کند. واردات 14 میلیون متر مکعب گاز و 1300 مگاوات برق 
از ایران نشان دهنده نیازمندی عراق به استمرار روابط اقتصادی خود با تهران است. در 
چنین شرایطی واشنگتن مهلت 45 روزه ای به عراق داده تا جایگزین یا جایگرین های 
دیگری را به جای ایران انتخاب کند. این مسأله منجر به نگرانی جدی تمام بخش های 
تصمیم گیر در عراق شده است. بغداد تمایلی ندارد در ابتدای کار دولت جدید، با 
حجم بزرگی از مشکالت ناشی از تحریم های آمریکا علیه ایران و تأثیر آن بر خود 
مواجه شود. به خصوص آنکه در ماه های اخیر تظاهرات بی سابقه ای مناطق جنوبی 
کشور را به دلیل ناتوانی دولت در تأمین برق در برگرفته بود. لذا دولت عالقه ای برای 
مواجهه مجدد با چنین مشکالت امنیتی و اقتصادی ندارد. قطعا در این میان اولویت 
نخست برای عراقی ها منافع ملی آنان خواهد بود اما این به معنای پشت کردن آنها 

به ایران نیست.
 این کارشناس مسائل عراق در مورد تمایل تهران و بغداد  برای  ارتقاء سطح 
مبادالت شان به سقف  20 میلیارد دالر  و این که آیا چنین پتانسیلی در دو کشور 
برای تحقق این هدف وجود دارد یا نه گفت: این ظرفیت به طور بالقوه وجود دارد 
اما در شرایط فعلی که ایران با تحریم های آمریکا مواجه شده و عراق نیز تحت فشار 
واشنگتن قرار دارد تا مناسبات اقتصادی خود را با ایران به حداقل برساند و معضل 
حذف دالر از مبادالت تجاری دو کشور وجود دارد، تحقق این موضوع در افق پیش 

رو بعید به نظر می رسد.

رئیس جمهوری آمریکا در جریان مصاحبه خود با فاکس 
نیوز به سواالت زیادی درباره مساله تغییر کابینه، اسامه 
به نوار صوتی  اینکه دلیلی برای گوش دادن  بن الدن و 

خاشقجی نمی بیند، پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در جریان 
مصاحبه خود با فاکس نیوز روز یکشنبه گفت: من در کابینه سه، 
چهار یا پنج پست دارم که می خواهم آنها را تغییر دهم. شاید هم 

این تغییر فقط برای دو مورد باشد. من به انعطاف احتیاج دارم.
که  گرفته  صورت  حالی  در  ترامپ  سوی  از  اظهارنظر  این 
گمانه زنی هایی درباره رفتن جان کلی، رئیس دفتر کاخ سفید 
و کریستین نیلسن، وزیر امنیت کشور در هفته های اخیر شدت 

گرفته است.
ترامپ در ادامه گفت، اگرچه روزهای خوبی با کلی داشته اما 
در برخی موارد هم از وی خوشش نمی آید. درباره نیلسن هم 
گفت که او را به شدت دوست دارد اما انتظار دارد که وی موضعی 

سخت تر داشته باشد.
من  اما  است.  باهوش  بسیار  زنی  نیلسن  داد:  ادامه  ترامپ 

می خواهم سختگیرانه تر رفتار کنم.
رئیس جمهوری آمریکا اگرچه از تصمیمش در عدم حضور در 
قبرستان سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ جهانی اول در 
فرانسه دفاع کرد اما گفت، باید احترام بیشتری به کهنه سربازان 

در روز کهنه سربازان آمریکایی می گذاشت.
ترامپ هم چنین آدمیرال ویلیام مک راون، فرمانده عملیات پیگرد 
اسامه بن الدن، رهبر سابق القاعده را به خاطر اینکه حامی هیالری 
کلینتون و باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا است، مورد 
انتقاد قرار داد؛ این فرمانده بازنشسته یکی از منتقدان ترامپ است.
ترامپ همچنین به پرونده جمال خاشقجی، روزنامه نگار مخالف 
نوار  به  دادن  برای گوش  دلیلی  که  گفت  و  پرداخت  سعودی 

خاشقجی وجود ندارد.
وی ادامه داد: ما یک نوار داریم. من نمی خواهم به آن گوش 

دهم. دلیلی برای این کار وجود ندارد.
زمانی که مصاحبه گر از ترامپ دلیل عدم تمایلش برای این 
کار را پرسید، رئیس جمهوری آمریکا گفت: چون این نوار بسیار 

دلخراش است. به من درباره آن اطالع داده اند.
ترامپ در ادامه مصاحبه خود با شکبه خبری فاکس نیوز در 
پاسخ به این سوال که تصمیم گیری هایش به چه صورت است، 
گفت:  درباره اینکه چگونه باید درباره موضوعی تصمیم گیری کنم، 
فکری نمی کنم. من تصمیم درست را می گیرم. من افراد بزرگی در 

کاخ سفید دارم. من با آنها گفتگو می کنم.
ترامپ همچنین به عملکرد خودش A+ داد و گفت: فکر می کنم 

که کار بزرگی انجام می دهم. من به خودم این نمره را می دهم.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه 

آیا به دنبال اصالح قانون اساسی است برای اینکه برای سومین بار 
هم رئیس جمهوری آمریکا بماند، گفت: این اتفاق نمی افتد. فکر 

می کنم که هشت سال زمان خوبی باشد.
ترامپ همچنین از تصمیمش برای توقف صدها میلیون دالر 

کمک نظامی به پاکستان نیز دفاع کرده و گفت: این کشور برای 
آمریکا کاری نکرده و دولتش به رهبر القاعده کمک کرد تا پنهان 
شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت که قصد دارد تا برای دیدار با 

نیروهای آمریکایی به افغانستان و عراق برود.

در مصاحبه با فاکس نیوز

ترامپ: به خودم نمره +A می دهم


