
نیروهای سوری و    گزارش  یک
عراق�ی در منطقه 
مرزی دو کشور مورد حمله هوایی قرار گرفتند، 
جایی که خط مقدم داعش است. امریکا به دلیل 
نگرانی از انتقام حشدالشعبی انجام این عملیات 
را تکذی�ب ک�رده و برخ�ی نق�ش احتمال�ی 
رژیم صهیونیس�تی را مط�رح  کرده ان�د.   
رسانه های سوری روز دو   ش��نبه گزارش دادند بر اثر 
حمله هوای��ی جنگنده های ائت��اف بین المللی به 
رهبری امریکا به یک پایگاه ارتش در شهر »الهری« 
واقع در نزدیکی البوکمال چندین سرباز سوری کشته 
و زخمی شدند. شهرک الهری در نزدیکی مرز عراق 
واقع شده و اهمیت اس��تراتژیک ویژه ای دارد. بخش 
اعظم این منطقه در کنترل نیروهای دولتی قرار دارد 
و بخش کوچکی نیز در اش��غال داعش است. به این 
ترتیب برخی حدس و گمان ها، هدف این حمله هوایی 
را تقویت داعش در این منطقه حساس می دانند. پیش 
از این رئیس جمهور س��وریه، گفته بود که امریکا به 
نیروی هوایی داعش تبدیل شده است. منابع نزدیک 
به مخالفان گزارش دادند بر اثر این حمله بیش از 50 
نفر از نیروهای متحد دمشق که عمدتاً عراقی بودند 
جان خود را از دست دادند.   شهر البوکمال در نزدیکی 
مرز عراق است و نیروهای مقاومت سال گذشته موفق 

ش��دند زودتر از امریکا بر این منطقه مس��لط شوند 
تا جلوی تاش واش��نگتن برای ایجاد منطقه حائل 
برای جدا کردن عراق و سوریه را بگیرند. این مناطق 
همچنین به دلیل اینکه منابع نفتی و گازی سوریه را در 
خود جای داده از اهمیت زیادی برای امریکا برخوردار 
است. رویترز به نقل از یکی از منابع نزدیک به دولت 
سوریه گزارش داد به احتمال زیاد پهپادهای امریکایی 
مواضع ارتش سوریه و محل استقرار گروه های عراقی 

بین البوکمال و التنف را بمباران کرده اند. 
مقامات امریکایی در منطقه قویاً دخالت در این حمله 
را رد کردند و مدعی شدند که هیچ کدام از اعضای 
ائتاف امریکایی در نزدیکی شهر البوکمال عملیات 
نداشته اند. در همین حال بعضی از ناظران احتمال 
دادند حمله توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفته 
است. روز یک   شنبه بنیامین نتانیاهو مدعی شده بود 
اسرائیل مواضع ایران را نه تنها در جنوب بلکه در کل 
سوریه هدف قرار خواهد داد. در همین حال، روزنامه 
صهیونیستی هاآرتص به نقل از منابع بلندپایه سیاسی 
در تل آویو تأکید کرد ک��ه به رغم هماهنگی اردن و 
اسرائیل برای اعمال فشار بر روسیه به منظور کاستن 
از نفوذ ایران در سوریه، مسکو پاسخ این خواسته را 
نداد. »زِوی بارئیل«، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در 
روزنامه »هاآرتص « نوشت: اسرائیل و اردن از مسکو 

انتظار دارند که در این خصوص از نفوذ خود در بحران 
سوریه استفاده کند اما روسیه پاسخی نداده چون به 
دنبال رویارویی دیپلماتیک با متحد راهبردی خود 
یعنی جمهوری اسامی ایران نیس��ت.  این اولین 
بار نیس��ت که نیروهای خط مقدم مبارزه با داعش 
از سوی امریکایی   ها و اسرائیلی   ها بمباران می شوند. 
طی دو س��ال گذش��ته چند بار به ویژه در دیرالزور 
امریکایی    ها مواضع نیروهای دولتی و متحدانش را 
بمباران کردند اما تشدید این حمات اخیراً نشان 
می دهد که آنها از روند تحوالت راضی نیستند و از هر 
ابزاری برای تغییر موازنه استفاده می کنند. از سوی 
دیگر، نماینده پارلمان عراق با اشاره به اقدام ائتاف 
امریکایی در هدف قرار دادن نیروهای الحشدالشعبی 
عراق در مرز سوریه، خواستار واکنش قاطع دولت و 
اخراج نیروهای این ائتاف شد. »فردوس العوادی« 
نماینده ائتاف »دوله القانون « عراق، دو   شنبه )18 
ژوئن(، از دولت فدرال خواست تا عملیات های ائتاف 
امریکایی موسوم به ائتاف بین المللی ضد داعش را در 
این کشور متوقف کند. وی طی بیانیه ای که نسخه ای 
از آن در پایگاه خبری »المعلومه « منتشر شد، اعام 
کرد: این ائتاف شوم، هر روز به ما ثابت می کند که 
علیه عراق و فرزندان آن عمل می کند. یک بار با هدف  
قرار دادن فرزندان مخلص عراق و کش��تار آنها و بار 

دیگر با حمایت از تروریسم به شیوه های مختلف و 
امدادرسانی به آنها، این مسئله را به ما ثابت می کند. 

   نشست سه جانبه در ژنو
نمایندگانی از ایران، روسیه و ترکیه روز دو   شنبه در 
»ژنو« با نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در 
خصوص ایجاد کمیته قانون اساسی سوریه دیدار 
و گفت وگو کردند. این س��ه کشور از حدود دو سال 
قبل و پس از آزادسازی حلب مذاکراتی را در آستانه 
ش��روع کرده اند و این اولین بار است که آنها در ژنو 
گردهم می آیند. دی میستورا، نماینده ویژه سازمان 
ملل نقش مهمی در برگزاری این نشست داشت و 
مهم  ترین محور مذاکرات روز گذشته درباره راه های 
تسهیل ش��روع به کار کمیته قانون اساسی جدید 
سوریه بود. در تاریخ 30 ژانویه سال جاری میادی 
در کنگره گفت وگوهای ملی سوریه در »سوچی « 
روس��یه، توافقاتی در خصوص ایجاد کمیته قانون 
اساسی سوریه حاصل آمد. کمیته فوق با همکاری 
دی میستورا، پیش��نهاداتی را برای قانون اساسی 

جدید سوریه تدوین می کنند. 
    شکست مذاکرات در جنوب

رسانه های نزدیک به دولت س��وریه گزارش دادند 
مذاکرات مسکو با امریکا و رژیم صهیونیستی بر سر 
جنوب سوریه هیچ نتیجه ای در پی نداشته و با توجه 
به پاسخ منفی افراد مسلح به درخواست مصالحه، آغاز 
عملیات نیروهای سوری نزدیک شده است. روزنامه 
الوطن سوریه به نقل از یک منبع میدانی گزارش داد 
که ارتش سوریه مدت زمان زیادی منتظر نخواهد 
ماند تا تروریست    ها تصمیم بگیرند که قصد مصالحه 
دارند یا جنگ. این منبع تأکید کرد، به نظر می رسد 
که تروریست    ها در حال حاضر سودای جنگ دارند، 
چرا که برخی از اعض��ای کمیته های مصالحه را در 
هفته گذشته ترور کردند و به قتل رساندند. به گفته 
منبع سوری، تروریست    ها درخواست های مکرر ارتش 
سوریه برای تسلیم شدن و تحویل دادن ساح خود 
را نمی پذیرند. بشار اس��د رئیس جمهور سوریه نیز 
چهار   شنبه گذشته اعام کرد که پس از آزادسازی 
منطقه غوطه، ارتش س��وریه تصمیم گرفت که به 
سمت جنوب برود و در این مناطق مانند سایر مناطق 
این کشور دو گزینه بیشتر وجود ندارد؛ مصالحه یا 
آزادسازی مناطق با توسل به زور. اسد اعام کرد که 
روسیه با امریکا و اسرائیل بر سر جنوب در حال تماس 
است، ولی علی الظاهر، این تماس   ها نیز هیچ نتیجه ای 
در پی نداشته است.  بنابر نوشته الوطن مذاکرات میان 
روسیه، امریکا و اسرائیل شکست خورده است، زیرا 
پرونده جنوب به مسئله خروج نیروهای امریکایی از 
پایگاه »التنف« در شرق سوریه گره زده شد و امریکا 
چنین چیزی را نمی پذیرد. همان طور که بشار اسد 
نیز اخیراً اعام کرد که امریکا مدعی است که از التنف 

خارج می شود، ولی دروغ می گوید. 

عملی�ات ائت�اف عربی-غربی ب�رای کنترل 
بندر الحدیده ب�ه نتیجه نرس�یده و ظاهراً به 
همین دلیل اس�ت که غربی    ها دیش�ب پشت 
میز دیپلماس�ی در ش�ورای امنیت س�ازمان 
ملل برگشتند و پش�ت درهای بسته نشست 

فوق العاده برگزار کردند. 
مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل در 
امور یمن که روز یک    شنبه برای مذاکره با انصاراهلل 
به صنعا رفته بود، دیروز با لحنی آغشته به هشدار به 
انصاراهلل گفت که عملیات برای تصرف الحدیده و 
عواقب آن می تواند به یک��ی از بد    ترین بحران     ها و 
جنایت های انسانی تبدیل شود. برآورد »لیزا گراند« 
هماهنگ کننده امور انسان دوستانه سازمان ملل نیز 
این است که حمات به بندر الحدیده می تواند به 
قیمت جان 250 هزار نفر تمام شود. به همین خاطر، 
مارتین گریفیتس در ماقات با سران انصاراهلل به آنها 
پیشنهاد کرده که برای برون رفت از بحران، اداره شهر 
و بندر الحدیده را به کمیته ای تحت نظارت سازمان 
ملل واگذار کنند، پیش��نهادی ک��ه انصاراهلل یمن 
می گوید هیچ دلیلی برای موافقت با آن نمی بیند. 
محمد عبدالسام ، س��خنگوی انصاراهلل یمن روز 
دو    شنبه در گفت وگو با اس��پوتنیک تحویل بندر 
الحدیده به سازمان ملل را پیشنهادی غیرمنطقی 
خواند و گفت ک��ه این گزینه روی می��ز مذاکرات 
نیست. عبدالسام گفته که طرح انتقال الحدیده به 
سازمان ملل غیرمنطقی و برخاف قوانین سازمان 
ملل و منشور آن است. وی افزود:  »فرستاده سازمان 
ملل پیش��نهاد کرده اس��ت که راه حل سیاسی از 
الحدیده آغاز شود، انصاراهلل هیچ مشکلی با آن ندارد، 
اما این راه حل سیاسی باید در » صنعا«، » عدن « و 
دیگر مناطق نیز انجام شود.« پیشنهاد سازمان ملل 
به انصاراهلل برای تحویل بن��در الحدیده با واکنش 

طعنه  آمیز برخی ناظران در شبکه های اجتماعی 
روبه رو شد. هیکل بافنه، وکیل و فعال مدنی منتقد 
انصاراهلل در صنعا در حساب توئیتری خود به طعنه 
نوشت: » این شایعه شنیده می ش��ود که نماینده 
س��ازمان ملل در امور یمن خواستار تحویل تهران 
پایتخت ایران خواهد ش��د تا مانع عملیات نظامی 

امارات در الحدیده شود!«
منابع انصاراهلل یمن می گویند که برخاف روایتی که 
منابع غربی و عربی طی روزهای اخیر ارائه کرده اند، 
نه تنها بندر و فرودگاه الحدی��ده به تصرف ائتاف 
عربی-غربی درنیامده، بلکه نیروهای این ائتاف در 
جنگ زمینی به محاصره انصاراهلل درآمده اند. محمد 
عبدالسام ، سخنگوی انصاراهلل یمن در گفت وگو 
با اس��پوتنیک گفت: آنچه ائتاف عرب��ی در بندر 
» الحدیده « به دنبال آن است یک نبرد سایشی است 

که نمی تواند در آن ایس��تادگی کند و این ائتاف 
قادر به فیصله دادن به جنگ در این بندر نیس��ت. 
عبدالسام در حساب توئیتری خود نیز نوشته است: 
»به فضل و کمک الهی، کلیه راه     ها به روی دشمن 
در ساحل غربی بسته شده و این دشمن با عملیات 
خونینی مواجه شده که تصورش را نمی کرد. حتی 
جنگنده ها، کش��تی     ها و خودرو ه��ای زرهی آنها 
نتوانستند موفقیتی کسب کنند و اخبار رسانه های 
آنها، مبتنی بر واقعیت نیست«. منابع یمنی با اشاره 
به عملی��ات ائتاف عربی-غربی در خط س��احلی 
و عرض کوتاه ای��ن خط عملیات��ی، می گویند که 
انصاراهلل توانسته خط اتصال نیروهای ائتاف را قطع 
کرده و آنها را در محاص��ره قرار دهند. منابع یمنی 
می گویند که جنگنده های ائت��اف غربی - عربی 
طی ۴8 ساعت منتهی به صبح دو    شنبه 1۴5 مرتبه 

مواضع نیرو های یمنی را در حومه جنوبی فرودگاه 
الحدیده و شهر بندری الحدیده هدف قرار داده اند 
ولی موفق نشده اند خطوط امتداد برای امدادرسانی 
به نیروهای خط مقدم را برق��رار کنند. یک منبع 
نظامی گفته که ارتش و کمیته های مردمی یمن 
پس از قطع خطوط امدادرس��انی به م��زدوران از 
مناطق » النخیله«، » الحاج « و » الفازه«،  براساس 
یک تاکتیک نظامی، متجاوزان را در محاصره کامل 
خود گرفته اند. این منبع نظام��ی تصریح کرد که 
بیش از ۴۴ دس��تگاه زرهپوش و خودروی نظامی 
متجاوزان و مزدوران طی روزهای گذشته در ساحل 
غربی منهدم شده یا از کار افتادند. یک مقام دولت 
مستعفی به خبرگزاری فرانسه گفته است: »بسته 
شدن جاده در التحیتا بر عملیات نظامی ما و ارسال 
تجهیزات نظامی برای درگیری های اطراف فرودگاه 

تأثیر می گذارد.«
  پیش تر ، منابع محلی در شهر الحدیده گفته بودند 
که انصاراهلل روز یک    ش��نبه مس��یرهای منتهی به 
جنوب فرودگاه الحدیده به س��مت منطقه » کیلو 
1۶ « را بستند و تعدادی خندق را در دو طرف جاده 
به منظور ایجاد مانع در مس��یر پیشروی نیروهای 
منصور هادی، رئیس جمهوری مستعفی یمن حفر 
کردند. منابع یمنی گفتند جانش��ین رئیس ستاد 
مشترک ارتش امارات و گروهی از افسران بلندپایه 
این کشور که دو روز پیش به غرب یمن رفته بودند، 
در جبهه ساحل غربی کشته ش��ده اند. با شکست 
عملیات نظامی ائت��اف برای کنت��رل الحدیده، 
شورای امنیت دو    شنبه ش��ب طی نشستی پشت 
درهای بسته به بررسی اوضاع یمن پرداخت . انور 
قرقاش که چند روز قبل از سقوط الحدیده خبر داده 
بود، دیروز هشدار داد که روزهای شما در الحدیده به 

شماره افتاده است.
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   اسرائیلی ها: نتانیاهوی ساقی به اندازه کافی منفور هست
نخست وزیر رژیم صهیونیستی چندی پیش با انتشار ویدئویی در مورد 
مصرف آب، تاش کرد راهکارهای صحیح اس��تفاده از آب را برای مردم 
ایران به ویژه کشاورزان تشریح کند. اما هدف اصلی او به اذعان کارشناسان 
و مطلعان، ایجاد شکاف میان حاکمیت و مردم ایران و در نتیجه استفاده از 
آن به نفع اسرائیل بود.  به گزارش جروزالم پست، بسیاری در درون اسرائیل 
معتقدند بنیامین نتانیاهو با به راه انداختن جنجال ویدئو در مورد آب، به 
موفقیت کمی خواهد رسید؛ دلیل این موضوع روشن است چون نتانیاهو 
از سوی بخش وس��یعی از مردم ایران به عنوان چهره ای منفور شناخته 
می شود؛ مردم ایران در حقیقت او را به عنوان یکی از مسببان اصلی نابودی 

برجام و اعمال تحریم های ترامپ علیه کشورشان می دانند. 
-------------------------------------------------------------
   درگیری معترضان یونانی با پلیس به خاطر تغییر نام مقدونیه

معترضان به توافق در زمینه تغییر نام کشور مقدونیه، ضمن تظاهرات در 
یونان با نیروهای پلیس درگیر شدند.  به گزارش فارس، در پی توافق یونان 
با مقدونیه در مورد تغییر نام مقدونیه به جمهوری مقدونیه شمالی، عده ای 
از مردم یونان با تظاهرات در این کشور اعتراض خود را به توافق به دست 
آمده اعام کردند.  بنابر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این تظاهرات در 
شهر »پیزودری« واقع در حوالی دریاچه پرسپا واقع در شمال یونان برگزار 
شد که در پی درگیری معترضان با نیروهای پلیس به زخمی شدن 1۴ نفر 
از جمله هفت نیروی پلیس منجر شد. شرکت کنندگان در این تظاهرات به 
امضای توافق میان سران یونان و مقدونیه و تغییر نام مقدونیه به جمهوری 
مقدونیه شمالی معترض بودند.  مقامات مقدونیه و یونان دیروز یک شنبه، 
توافقنامه تغییر نام کشور مقدونیه به جمهوری مقدونیه شمالی را امضا 
کردند. »نیکوس کوتزیاس « و »نیکوال دیمیتروف«وزرای خارجه یونان و 
مقدونیه در پرسپا در مرز دو کشور این توافق را با حضور نخست وزیران دو 
کشور امضا کردند. در این مراسم »ماتئو نیمتس « فرستاده سازمان ملل و 

شماری از مقامات اروپایی هم شرکت داشتند. 
-------------------------------------------------------------

   هیئت اسرائیلی در کنفرانس میراث جهانی بحرین 
مسئوالن بحرینی از مشارکت هیئتی اسرائیلی در یک کنفرانس بین المللی  
که در محدوده زمانی 2۴ ژوئن تا چهارم ژوئیه 2018 میادی در منامه 
برگزار می شود، خبر دادند.  به گزارش ایسنا، به نقل از العهد، منیر بوشناقی، 
مشاور میراث جهانی در هیئت فرهنگ و آثار بحرین اعام کرد: یک هیئت 
اس��رائیلی در این کنفرانس بین المللی  درباره میراث فرهنگی، شرکت 
می کند. همه » کشورهای « عضو سازمان ملل حق مشارکت در این نشست  
را دارند.  وی ضمن اشاره به این که تعداد اعضای هیئت های شرکت کننده 
در این نشست مشخص نشده، تأکید کرد که هیئتی فلسطینی نیز در این 
نشست شرکت خواهد کرد.  این مسئول بحرینی در ادامه افزود: نشست 
کمیته میراث جهانی که بحرین میزبان آن است پس از کنفرانس ساالنه 
سازمان های بین المللی، دومین نشستی است که حائز اهمیت است و تعداد 
شرکت کنندگان بدون شک از 2000 تن از مسئوالن آفریقا، آسیا، امریکای 

شمالی و جنوبی و اروپا فراتر خواهد رفت. 
-------------------------------------------------------------

   پیروزی محافظه کاران در کلمبیا
ایوان دوکه، نامزد محافظه کاران با شکست گوستاوو پترو رقیب خود از 
جناح چپ در انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا پیروز شده است.  دوکه ۴1 
ساله موضع سختگیرانه ای علیه شورشیان سابق گروه فارک دارد و وعده 
داده که برخی مفاد توافق صلح دولت مرکزی و فارک را که در سال 201۶ 
میادی امضا شد، تغییر بدهد.  گزارش   ها حکایت از آن دارد که ایوان دوکه 
در مرحله دوم انتخابات - که روز یک   شنبه )1۷ ژوئن( برگزار شد - حداقل 
12 درصد از رقیب خود بیش��تر رأی کسب کرده اس��ت.  در مرحله اول 
انتخابات در روز یک   شنبه )28 مه( هیچ یک از نامزد   ها حد نصاب 50 درصد 
را کسب نکرد؛ به این ترتیب رای گیری به دور دوم کشیده شد.  این اولین 
انتخابات از زمانی است که دولت و فارک توافق صلح امضا کردند؛ توافقی که 

باعث دودستگی در افکار عمومی کلمبیا شده است.

احمدکاظمزاده

ائتالف غربی– عربی در تله گازانبری انصاراهلل
تسلیم الحدیده به سازمان ملل روی میز نیست

حمله نیروی هوایی داعش به شرق سوریه!
امریکا باردیگر نیروهای سوری و مقاومت را بمباران کرد

یمن وجه المصالحه معامالت منطقه ای 
قدرت های غربی

در چند روز اخیر ائتاف متجاوز به سرکردگی عربستان و امارات تاش 
گسترده ای را برای اشغال بندرالحدیده یمن آغاز کرده است. این بندر 
در ساحل دریای سرخ واقع شده است و تنها محل ارسال مواد غذایی به 
این سرزمین به ش��مار می رود. ائتاف متجاوز هدف از اشغال این بندر 
را مقابله با ارسال س��اح به حوثی    ها اعام کرده است حال آنکه همین 
االن هم این بندر در محاصره دریایی کشتی های این ائتاف قرار دارد 
و هرگونه محموله قبل از ارسال به بندر تحت بازرسی قرار می گیرد. بر 
این اساس مشخص می شود ائتاف متجاوز اهداف اعام نشده دیگری 
از اشغال این بندر اس��تراتژیک دنبال می کند که در رأس آنها تضعیف 
روحیه نیروهای مدافع یمنی برای اش��غال کامل یمن قرار دارد. از این 
دید اشغال الحدیده سرآغازی برای اشغالگری های بعدی خواهد بود و بر 
همین اساس هم نیروهای مقاومت یمنی تمام تاش خود را برای حفظ 
الحدیده به کار گرفته اند. در این میان درخواس��ت مارتین گریفیتس، 
نماینده انگلیس��ی تبار س��ازمان ملل برای واگذاری بن��در الحدیده به 
کمیته ای تحت نظر این س��ازمان از این جهت س��ؤال برانگیز است که 
کامًا در راستای مواضع و خواسته های ائتاف متجاوز به شمار می رود و 
پیروزی بدون جنگ را برای آن رقم می زند . با رد این درخواست از سوی 
نیروهای مقاومت مردمی به رهبری انصاراهلل احتمال می رود فشار    ها علیه 
آن افزایش یابد و با استمرار جنگ در این بندر فاجعه انسانی در یمن عمق 
و گستره بیشتری پیدا کند. پیش از این اعام شده بود نزدیک به دو سوم 
جمعیت یمن که رقمی نزدیک به 20 میلیون نفر را ش��امل می شود به 
انحای مختلف تحت تأثیر آثار و پیامدهای رقت بار جنگ یمن قرار دارند 
که بیش از 8 میلیون نفر آنها وضعیت طاقت فرسایی را سپری می کنند 
و در شرایط کامًا بحرانی قرار دارند. در چنین شرایطی تشدید جنگ از 
سوی ائتاف متجاوز بی تردید به بدتر شدن اوضاع خواهد انجامید و ادامه 

این جنگ امکان دارد به بهای جان صد    ها هزار نفر بینجامد. 
بحران یمن نیز همانند س��ایر بحران های منطقه در مرحله ای بس��یار 
حساس و سرنوشت س��از قرار دارد. معموالً برای استمرار این بحران ها 
یک سری بهانه های داخلی تراش��یده و برای مثال در مورد یمن تاش 
می شود انصاراهلل مسئول آغاز و ادامه بحران و آثار و پیامدهای آن معرفی 
شود اما به نظر می رسد همه این بحران ها در پکیج منطقه ای از منشأ و 
اتاق فکر واحدی هدایت و مدیریت می شوند و این احتمال تقویت می شود 
که گویا یمن نیز همانند فلسطین وجه المصالحه بده وبستان های موجود 
میان طرف های معامله ب��ه اصطاح قرن قرار گرفته اس��ت که تاکنون 
راستگرایان حاکم بر امریکا و رژیم صهیونیستی و کودتاگرایان حاکم بر 
ریاض و ابوظبی طرف های اصلی آن را تش��کیل می دادند و به تازگی به 
نظر می رسد فرانسه نیز به این جمع اضافه شده است.  اخبار منتشره در 
خصوص مشارکت نظامی فرانسه در عملیات اشغال بندر الحدیده یمن 
و یا حضور نظامی آن در سوریه و همچنین مدیریت عملیات هوایی سه 
کش��ور غربی به س��وریه در چند هفته پیش در این چارچوب معنا پیدا 
می کند و این بدین مفهوم است که این طرف    ها خود به تقسیم حضور و 
نفوذ در خاورمیانه دست زده اند و با به راه انداختن جنگ روانی و تبلیغاتی 
علیه حلقه های محور مقاومت از جمل��ه انصاراهلل یمن و منحرف کردن 
افکار عمومی منطقه ای و بین المللی به این سمت از آن به عنوان حاشیه 
امن برای اجرای سایکس –پیکوی 2 در چارچوب آنچه که معامله قرن 
می خوانند، استفاده می کنند. از این دید هرچند هزینه ادامه تجاوزگری به 
یمن را تاکنون مردم مظلوم این کشور پرداخت کرده اند اما بی تردید آثار و 

تبعات آن در آینده متوجه کل منطقه و حتی جهان خواهد شد.

به رغم مخالفت اروپا، روسیه و چین با بازگشت 
تحریم ه�ای ای�ران، رژی�م صهیونیس�تی و 
امریکا ب�رای اج�رای تحریم    ها علی�ه ایران 
یک تیم و کارگروه مش�ترک تشکیل دادند. 
در حالی که ادعاهای ضد ایرانی سران امریکا و رژیم 
صهیونیستی هر روز بلندتر از قبل شنیده می شود، 
یک رسانه صهیونیستی از هم تیم ش��دن آنها برای 
اجرای تحریم های آتی علیه ایران خبر داد. روزنامه 
صهیونیس��تی هاآرتص روز دو   ش��نبه در گزارشی 

نوشت: »در یک نشانه از تغییر 180 درجه ای سیاست 
امریکا در قبال ایران تحت ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ، امریکا یک تیم مشترک با اسرائیل برای اجرای 
تحریم های اقتصادی علیه تهران تشکیل داده است«. 
بنا بر گزارش این روزنامه، کمیته مشترک ایجاد شده 
بین امریکا و این رژیم به منظ��ور »درس گرفتن « از 
تجربیات دو طرف برای اجرای رژیم تحریم    ها علیه 
ایران است؛ تحریم    هایی که قرار است به دنبال خروج 
واشنگتن از برجام در فواصل زمانی 180 و 1۹0 روزه 

اعمال شود. توافق دو طرف برای ایجاد کمیته مذکور، 
در دیدار مقام های دو طرف امریکایی و صهیونیست 
در واشنگتن حاصل ش��د؛ توافقی که »شای باباد « 
مدیرکل وزارت دارایی رژیم صهیونیس��تی و »اران 
نیتزان « وابس��ته اقتصادی این رژیم در واش��نگتن 
انجام گرفت.»هاآرتص « ب��ه زمان دقیق توافق برای 
تشکیل کمیته مشترک جهت اجرای تحریم ها علیه 
ایران اشاره نکرد. پیش از حصول به این توافق، سلسله 
دیدار   هایی بین رئیس بخش بودجه وزارت دارایی رژیم 

صهیونیستی با مقام های امریکایی در واشنگتن انجام 
شده بود. هاآرتص مدعی است »پیش از برجام، امریکا 
و رژیم صهیونیس��تی در س��ال 2013 یک کارگروه 
درباره نظارت بر پیشرفت تحریم    ها علیه ایران تشکیل 
داده بودند اما بعد از توافق هس��ته ای، کنار گذاشته 
شد«. ترامپ و بنیامین نتانیاهو توافق هسته ای ایران و 
1+5 را بد   ترین توافق تاریخ اعام کرده اند و سعی دارند 
با اعمال تحریم های جدید، ایران را به مذاکره بر سر 

برنامه موشکی و رفتارهای منطقه ای آن وادار کنند.

تشکیل تیم مشترک امریکا و رژیم صهیونیستی برای اجرای تحریم های ایران
  رویکرد

15  صلح 2 کره تا پایان امسال میالدی 
با طعم کوشنر 

 وزیر خارجه کره جنوبی اظه�ار امیدواری کرد تا پایان س�ال 2018 
میادی با همسایه شمالی خود پایان رسمی جنگ دو کره را اعام کنند 
و به صلح برسند. در همین حال گزارش   هایی منتشر شده است که 
اولین تماس   ها میان امریکا و کره شمالی از طریق داماد یهودی دونالد 
ترامپ رئیس جمهور امریکا و در واقع با دور زدن وزارت خارجه امریکا 
صورت گرفته است. س�رعت در انجام این تحول به همراه دور زدن 
بدنه کارشناسی دولت امریکا از یک سو و از طرف دیگر اصرار دونالد 
ترامپ بر لغو مانورهای نظامی بزرگ در شبه جزیره کره چیزی است 
که می تواند باعث نگرانی   هایی در میان متحدان سنتی امریکا شود. 
خبرگزاری یونهاپ به نقل از کانگ کیوانگ وا گزارش کرد کره جنوبی 
برای حص��ول توافق نهایی با کره ش��مالی در مورد اع��ام قطعی ترک 
مخاصمه ناشی از جنگ دهه 50 شبه جزیره، جدول زمانی تعیین کرده 
است که بر اساس آن تا قبل از اتمام سال جاری میادی، پایان جنگ دو 
کره اعام می شود.  این در حالی است که روزنامه »ایلبو« کره جنوبی که 
اخبار دو کره را دنبال می کند به نقل از مقامات امریکایی گزارش کرده 
است کره شمالی بیش از 3هزار سایت و تأسیسات مربوط به فعالیت های 
اتمی و موشکی در اختیار دارد که بیانگر طوالنی و زمانبر بودن فرآیند 
خلع ساح هسته ای این کشور است.  اجاس سران امریکا و کره شمالی 
هم روز 22 خرداد با حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا و کیم 

جونگ اون، رهبر کره شمالی در سنگاپور برگزار شد. 
    کانال ارتباطی مخفیانه با داماد ترامپ

در حالی که گمانه زنی    ها درباره نشست اخیر سران امریکا و کره شمالی 
در سنگاپور و امضای یک سند بین آنها برای خلع ساح اتمی شبه جزیره 
کره ادامه دارد، یک رسانه امریکایی مدعی ش��ده که پیونگ یانگ سال 
گذشته در تاش برای ایجاد کانال ارتباطی مخفی با واشنگتن، درصدد 
ارتباط گیری با تنها داماد دونالد ترامپ بود.  طبق گزارش نیویورک تایمز، 
یک سرمایه گذار امریکایی به نام »گابریل شولتز « تابستان سال گذشته 
با دولت امریکا تماس برقرار کرده و گفته که یک مقام ارشد کره شمالی 
خواستار دیدار با »جرد کوشنر « داماد و مشاور رئیس جمهور امریکا بود تا 
با او درباره دیدار احتمالی بین کیم جونگ اون و دونالد ترامپ صحبت کند.  
بنا بر این گزارش، کوشنر پس از اطاع از این تماس، این گفت وگو   ها را به 
»مایک پمپئو« رئیس وقت سازمان اطاعات مرکزی امریکا )سیا( اطاع 
داد.  نیویورک تایمز، مطلع کردن پمپئو و احتماالً مطلع نکردن »رکس 
تیلرسون « وزیر سابق خارجه امریکا را نشانه  دیگری از »روابط متشنج « 
داماد ترامپ با تیلرسون خوانده است.  پیش از برکناری اولین وزیر خارجه 
امریکا در دولت ترامپ توسط رئیس جمهور، گزارش های زیادی درباره 
اختافات کوشنر و تیلرسون مخابره شده بود.  نیویورک تایمز در بخش 
دیگری از گزارش خود به تاش های کوشنر برای ایجاد یک کانال ارتباطی 
بین دولت امریکا و چین هم گزارش داده است.  بنا بر این گزارش، داماد 
ترامپ سال گذشته با سفیر چین در امریکا به منظور سازماندهی نشست 
بین رؤس��ای جمهور دو کش��ور مجموعه دیدار   هایی برقرار کرد.  گفته 
می شود کوشنر در جریان دولت انتقالی دونالد ترامپ) فاصله اعام پیروزی 
او در انتخابات تا مراسم تحلیف و آغاز به کار( بدون حضور »کارشناسان 
مسائل مربوط به چین « دیدار   هایی با سفیر چین برقرار کرد؛ موضوعی که 

باعث ابراز نگرانی مقام های کنونی و سابق امریکایی شده بود. 
    اصرار ترامپ بر تعلیق رزمایش ها

دونالد ترامپ مجدداً با درخواست برای متوقف شدن مانورهای نظامی 
مش��ترک امریکا – کره جنوبی گف��ت برگزاری ای��ن مانورهای نظامی 
باعث می ش��ود تصویری بد از امریکا در مذاکرات با کره ش��مالی نشان 
داده ش��ود و در عین حال این مانور   ها به لحاظ مالی نیز بسیار پرهزینه 
محسوب می ش��وند.  به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترامپ اخیراً در پی 
دیدار تاریخی اش با کیم جون اون، رهبر کره ش��مالی خواهان آن ش��د 
که مانورهای نظامی مشترک سئول و واش��نگتن متوقف شود.  ترامپ 
در توئیتی نوشت: متوقف کردن برگزاری رزمایش    ها در زمان مذاکرات 
درخواست من بود چون این رزمایش    ها بسیار پرهزینه هستند و مذاکراتی 
که با حسن نیت همراه است، امریکا را بد نشان می دهد .ترامپ همچنین 
گفت که این رزمایش    ها » نسبتا تحریک آمیز « هستند.  با این حال ترامپ 

خاطرنشان کرد که این رزمایش    ها تنها به حال تعلیق درمی آیند.«

 تقابل موشكی
 رژیم صهیونیستی و مقاومت در غزه 

پس از دو هفته آتش بس ش�کننده در نوار غ�زه، تبادل آتش بین 
نیروهای مقاومت فلس�طین و رژیم صهیونیس�تی بار دیگر از سر 
گرفته شد. جنگنده های رژیم صهیونیس�تی سحرگاه دو     شنبه ۹ 
نقطه در نوار غزه از جمله مواضع جنبش حماس را مورد هدف قرار 
دادند. نیروهای مقاومت فلس�طین هم در واکنش به این حمات، 
چندین فروند موشک به سمت فلسطین اش�غالی شلیک کردند 
که آژیرهای خطر در ش�هرک های صهیونیستی به صدا درآمدند. 
به رغم هشدارهای سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری بین المللی 
نسبت به اوضاع فاجعه بار غزه، اما رژیم صهیونیستی همچنان به تشدید 
بحران در این منطقه دامن می زند. رژیم صهیونیستی که در هفته های 
اخیر حمات هوایی به مردم غزه را تش��دید کرده است، صبح دو     شنبه 
هم حمات جدیدی را به برخی مناطق غزه انجام داد. به گزارش سایت 
العه��د، جنگنده های رژیم صهیونیس��تی مقرهای نظامی وابس��ته به 
گردان های عزالدین قسام، ش��اخه نظامی حماس را در غرب و شمال 
غزه بمباران کردند که از جمله آن مقر » بدر « در غرب غزه بود. این مقر 
با سه موشک هدف قرار گرفت.گفته شده این حمات خسارت زیادی 
برجای گذاشت. مقر بدر با یک موشک شلیک شده از سوی هواپیمای 
شناسایی و س��پس با دو موش��ک اف 1۶ هدف قرار گرفت. همچنین 
جنگنده های صهیونیستی لنگرگاه کش��تی      ها در غزه را با پنج موشک 
توسط جنگنده های اف 1۶ هدف گرفتند. جنگنده های اف 1۶ و واحد 
هواپیماهای شناس��ایی این رژیم این مقر را بمباران کردند که صدای 
آژیر در ش��هرک های منطقه غاف غزه را به دنبال داش��ت. همچنین، 
هواپیماهای شناسایی رژیم صهیونیستی مقری در اطراف بیمارستان 
اندونزیایی در شمال غزه را هم هدف گرفتند.  نیروهای مقاومت فلسطین 
نیز در واکنش به این حمات، چندین خمپاره را به سمت شهرک های 
همجوار غزه معروف به منطقه » غاف غزه « ش��لیک کردند به طوری 
که صدای انفجار     هایی در مرزهای غزه به گوش رسید. به نظر می رسد 
سامانه گنبد آهنین درصدد رهگیری راکت های مقاومت برآمده است. 
رسانه های رژیم صهیونیستی نیز گزارش دادند، آژیر     ها در شهرک های 
نتیف هعتسراه، یاد مردخای، زیکیک و اشکلون، در پی رصد راکت      هایی 
که از غزه شلیک شده بود به صدا درآمده و سامانه گنبد آهنین عملیاتی 
شد. به گزارش پایگاه صهیونیستی » 0۴0۴«، ارتش اسرائیل موشک های 
هشدار دهنده به سمت کسانی که بادبادک      ها و بالون های آتش زا از غزه به 
سمت فلسطین اشغالی می فرستند، شلیک کرده است. ارتش اسرائیل 
همچنین به شهرک نشینان صهیونیست دستور داد که دست کم 50 متر 
از بالون      ها و بادبادک های آتش زایی که به شهرک های صهیونیست نشین 

اطراف نوار غزه می افتند، دور شوند. 
 آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی ضمن هشدار درباره بروز 
جنگ در نوار غزه، وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی را به شایعه پراکنی در 
مورد اوضاع غزه متهم کرد. به گزارش مرکز اطاع رسانی فلسطین، بخش 
بهداشت و درمان غزه با بحران شدید مواجه و ذخایر دارویی رو به اتمام است. 
دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که اوضاع انسانی نوار غزه امکان دارد به بروز 
جنگ بینجامد، طی چند ماه گذشته نوار غزه آماج تجاوزات خطرناک ارتش 

اسرائیل قرار گرفته است که از سال 201۴ تاکنون بی سابقه بوده است.
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