
باالخ�ره رهب�ران    گزارش  یک
امریکا و کره شمالی 
یکدیگر را در س�نگاپور دیدن�د و دوربین    ها تا 
می توانس�تند، دس�ت دادن ش�ان را به چشم 
بینندگان کش�یدند. طرف ک�ره ای وعده خلع 
س�اح اتمی  و ط�رف امریکایی وع�ده پایان 
مانوره�ای نظام�ی و خ�روج نظامی�ان خود از 
ش�به جزیره کره داده، اما پایان تحریم هارا به 
پایان فرایند خلع س�اح موکول کرده اس�ت. 
امضاهایی بین طرفین رد و بدل شد؛  یک امضای 
امریکای�ی دیگ�ر در مع�ادالت بین الملل�ی!

روز سه ش��نبه، مدتی کوتاه پس از ساعت ۹ صبح 
به وق��ت س��نگاپور رئیس جمهور امری��کا و رهبر 
کره شمالی به مدت حدود 40 دقیقه و تنها با حضور 
یک مترجم گفت وگوی خصوص��ی کردند و پس 
از آن، مذاکرات با حضور مقام��ات همراه دو طرف 
به مدت دو س��اعت ادامه یافت. در ای��ن بخش از 
مذاکرات و همچنین ناهار کاری پس از آن، مایک 
پمپئو، وزیر خارجه، جان بولتون، مش��اور امنیت 
ملی و جان کلی، رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید و 
از جانب کره شمالی کیم یونگ چول، رئیس سابق 
سازمان اطالعات کره شمالی و از مشاوران نزدیک 
رهبر آن کش��ور، بی یونگ هو، وزیر امور خارجه، و 
ری س��ویونگ، معاون حزب حاکم کارگر رهبران 
کره شمالی شرکت داشتند تا به این ترتیب طرفین 
در مسابقه عادی سازی رابطه نقش خود را به طور 
کامل جلوی دوربین    ها بازی کرده باش��ند. حاصل 
کار امضای ی��ک توافقنامه چهاربن��دی بود که بر 
اساس گزارش رویترز بیش��تر تحلیگران و ناظران 
می گویند این توافق بیشتر سمبلیک است و واقعاً 
هنوز مشخص نیست که این توافق چطور می تواند 
به عاری سازی کامل شبه جزیره کره از سالح اتمی 

حصول منجر شود؟
برخی تحلیلگران می گویند این توافق مانند همان 
چیزی اس��ت که دو طرف بیش از ۱0 سال پیش 
درباره آن مذاکره کردند اما نتیجه ای از آن حاصل 
نشد.  ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی 
امریکا در یک توئیت نوش��ته اس��ت: »در بیانیه 
نشست سنگاپور نه مفهوم خلع سالح اتمی تعریف 
شده، نه جدول زمانی مشخص شده، نه جزئیات 
راس��تی آزمایی مشخص اس��ت. آزاردهنده ترین 
چیز این است که امریکا در ازای این بیانیه چیزی 
ملموس یعنی رزمایش های نظامی با کره بندی را 
واگزار کرد! گری سیمور، مدیر اجرایی تحقیقات 
مرکز بلفر برای علم و امور بین الملل در مدرس��ه 
حکومت داری کندی در دانش��گاه هاروارد که به 
مدت چهار س��ال هماهنگ کننده ام��ور کنترل 

تس��لیحاتی و سالح های کش��تار جمعی در کاخ 
سفید در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما بود 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از کمبریج 
ماساچوست درباره نشس��ت روز سه     شنبه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امری��کا و کیم جونگ اون، 
رهبر کره ش��مالی و اینکه آیا وی انتظار دارد این 
نشست به تغییراتی در کره شمالی که امریکایی    ها 
به آن امیدوارند منجر خواهد ش��د یا خیر، گفته 
بود :»من چنین فکر نمی کن��م. من فکر می کنم 
در پایان این نشست یک بیانیه بسیار کلی منتشر 
خواهد شد که در آن به تعهد هر دو طرف به خلع 
سالح هسته ای شبه جزیره کره و صلح و کامیابی 
و عادی س��ازی روابط میان امریکا و کره ش��مالی 
اشاره خواهد ش��د.« پیش بینی او درست درآمد. 
س��یمور می گوید: اما فراتر از ای��ن، کار اصلی در 
مذاکرات آینده برای مش��خص کردن جزئیات، 
شامل یک جدول زمانی، مراحل اقدامات متقابل، 
راستی آزمایی و این قبیل مس��ائل انجام خواهد 
گرفت. بنابراین، من فکر نمی کنم این نشست به 
حل و فصل هیچ کدام از این مسائل اساسی منجر 
ش��ود. حل و فصل این مس��ائل به گفت وگوهای 
بسیار دشوار و طوالنی نیاز خواهد داشت. ما باید 
فقط از شروع این روند خوشحال باشیم. اما هنوز 
خیلی زود اس��ت که درباره دس��تیابی به توافقی 
برای حل و فصل مسئله برنامه هسته ای و موشکی 
کره شمالی جشن بگیریم.«   وزیر امور خارجه ژاپن 
هم گفت: چه بسا روند خلع سالح هسته ای کامل 
در کره شمالی از جمله نابودی تأسیسات هسته ای 
در این کشور چندین دهه طول بکشد.   تارو کونو، 
وزیر امور خارجه ژاپن روز سه     ش��نبه در دیدار با 
اعضای کمیسیون دفاع و سیاست خارجی مجلس 
سنا در پارلمان این کشور گفت: چند مؤلفه برای 
خلع سالح هس��ته ای وجود دارد و نابودی کامل 
تأسیسات هس��ته ای ش��اید چند دهه زمان نیاز 
داشته باش��د اما نابودی س��الح های هسته ای و 
تعطیلی فعالیت تأسیسات مربوط به آن به زمان 
زیادی نیاز ندارد. کونو افزود: اگر کره ش��مالی به 
گروه بازرس��ان آژانس بین المللی ان��رژی اتمی 
اجازه دهد از تأسیسات هسته ای این کشور دیدن 
کنند، در این صورت ژاپن آماده است تا کمک های 
ضروری را ارائه کند.  با وجود چنین ابهاماتی درباره 
روند عملی خلع سالح هم دونالد ترامپ و هم کیم 
جون اون سعی کردند خود را اهل صلح نشان دهند 

و خوش بینانه صحبت کنند.
    لغو تحریم ها بعد از خلع ساح

دونالد ترامپ در کنفرانسی مطبوعاتی در پی دیدار با 
رهبر کره شمالی در جمع خبرنگاران ضمن توصیف 

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی به عنوان » دوستی 
نزدیک « گفت: امروز روزی تاریخی است. من از همه 
کسانی که برای امروز تالش کردند و از کیم جونگ 
اون به خاطر این گام تش��کر می کنم. دیدار من و 
کیم دیداری بی سابقه بود. ما در این دیدار مستقیم 
همدیگر را شناختیم و آماده آغاز تاریخی جدید و 
نگارش صفحه ای تازه در روابط امریکا و کره شمالی 
هستیم.  ترامپ گفت: کره شمالی برای خلع سالح 
هس��ته ای و آغاز روابط جدید آماده اس��ت. ما در 
مقابلمان فرصتی استثنایی داریم و به جهان یادآور 
می ش��وم که پکیج جدیدی از صلح داریم.  ترامپ 
از قول رهبر کره شمالی گفت که وی برای نابودی 
پایگاه های موشک های بالستیک این کشور متعهد 
شده است و در عین حال تأکید کرد که تحریم های 
کشورش علیه کره شمالی تا خلع سالح هسته ای 
این کشور ادامه خواهد داشت.  رئیس جمهور امریکا 
همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره 
جدول زمانی خلع س��الح هس��ته ای کره شمالی 
گفت: ما تحریم     ها را متوقف نمی کنیم. خلع سالح 
هسته ای زمانی طوالنی می برد اما ما خیلی زود و در 
آینده بس��یار نزدیک این روند را تحت نظر ناظران 
بین المللی ش��روع می کنیم و پ��س از خلع کامل 
سالح هسته ای در ش��به جزیره کره، تحریم     ها لغو 
می شود.  وی همچنین عنوان کرد که به مانورهای 
نظامی امریکا و کره جنوبی خاتمه خواهد داد، چرا 
که به این ترتیب امریکا می توان��د از هزینه مبالغ 
هنگفتی جلوگیری کن��د.  رئیس جمهور امریکا با 
این حال گف��ت: با کیم جون��گ اون درباره حضور 
نیروهای امریکایی در کره جنوبی صحبتی نکردیم و 
نیروهایمان را برای تضمین امنیت کره جنوبی خارج 
نمی کنیم.  ترامپ همچنین از رهبر کره ش��مالی 
به خاطر برداش��تن » اولین گام شجاعانه در جهت 
یک آینده جدید و روش��ن « برای مردمش تشکر 
کرد.  به گفته رئیس جمهوری امریکا » اون یک مرد 
بسیار باهوش و شخصیتی بسیار بزرگ و با استعداد 
است.« وی همچنین گفت که اون دعوتش را برای 
سفر به امریکا در سریع    ترین زمان ممکن پذیرفته 
است و به زودی با یکدیگر درباره نتایج نشست امروز 

گفت وگو می کنند. 
    امتیازی ندادم

رئیس جمهور امریکا با اش��اره ب��ه اظهارات برخی 
مسئوالن و رس��انه های داخلی و خارجی مبنی بر 
اینکه ترامپ امتیاز زیادی برای دی��دار با اون داد،  
گفت: من باید بگویم که هیچ امتیازی ندادم. ما برای 
این دیدار شاهد تالش های زیادی از سوی تیم خود 
بودیم. ما هیچ امتیازی ندادیم بلکه به امتیاز    هایی از 
جمله تعهد برای خلع سالح هسته ای دست پیدا 

کردیم که دستاوردی عظیم است.  ترامپ همچنین 
بر تعهد کره شمالی برای بازگرداندن باقیمانده اجساد 
سربازان کشته  شده امریکایی در جنگ کره پرداخت 
و در ادامه گفت: به رسانه     ها و کسانی که مدعی اند 
رئیس جمهور امتیازات زیادی برای این دیدار داده 
یادآور می ش��وم، قباًل مرتب ش��اهد آزمایش های 
هسته ای و موشکی بودیم اما ماه هاست که خبری 
از این آزمایش     ها نیس��ت. کره ش��مالی قرار است 
پایگاه های هسته ای را تعطیل کند و این مسئله در 

آینده ای نزدیک اتفاق می افتد. 
کیم برای نابودی مراکز آزمایش موتورهای موشکی 
متعهد شده است.  کیم جونگ اون به اندازه دونالد 
ترامپ سخن نگفت و در مراسم امضای توافق گفت: 
امروز دیداری تاریخی داش��تیم و تصمیم گرفتیم 
گذشته را فراموش کنیم و قصد امضای یک سند 
تاریخی را داریم. دنیا شاهد تغییرات بزرگ و اساسی 
خواهد بود.  رهبر کره ش��مالی ادام��ه داد: مایلم از 
رئیس جمهور امریکا برای عملی ش��دن این دیدار 
تش��کر کنم.  کیم جونگ اون نیز خطاب به ترامپ 
افزود: رس��یدن به این مرحله کار س��اده ای نبود...  
تعصبات و اقدامات قدیمی مانعی برای حرکت رو به 
جلوی ما بودند اما ما به تمام آنها فائق آمدیم.  رهبر 
کره شمالی گفت: ما به تمام بدبینی     ها و گمانه زنی     ها 
درباره این نشس��ت فائق آمدیم و معتقدم که این 

مسئله برای دستیابی به صلح مناسب است. 
  جزئیات سند توافق شده 

به گزارش خبرگزاری فرانس��ه یکی از موارد این 
سند تعهد کیم جونگ اون به » خلع سالح کامل 
اتمی شبه جزیره کره « است. رویترز نیز متن این 
سند جامع را که شامل چهار بند می شود، منتشر 
کرده است.  بند نخس��ت: ایاالت متحده امریکا و 
جمهوری دموکراتیک خلق کره متعهد به ایجاد 
روابطی جدید با توجه به تمایل شهروندان هر دو 
کشور برای صلح و رفاه هس��تند.  بند دوم: ایاالت 
متحده امریکا و جمهوری دموکراتیک خلق کره 
برای ایجاد ی��ک رژیم صلح پای��دار و ماندگار در 
ش��به جزیره کره تالش خواهند کرد.  بند س��وم: 
ضمن تأیی��د اعالمی��ه پانمونجوم ب��ه تاریخ ۲۷ 
آوریل ۲0۱۸، جمه��وری دموکراتیک خلق کره، 
متعهد می شود در جهت خلع سالح کامل اتمی 
شبه جزیره کره کار کند.  بند چهارم: ایاالت متحده 
امریکا و جمهوری دموکراتیک خلق کره متعهد به 
بازیابی و بازگرداندن بقایای افراد مفقود ش��ده از 
جنگ کره از جمله بازگردان فوری افرادی شده اند 
که هویت شان مشخص شده است.  ایاالت متحده 
امریکا و کره شمالی همچنین متعهد شده اند که 
برای پیاده سازی نتایج اجالس تاریخی سنگاپور 
مذاکرات را توسط مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا 
و یک مقام عالی رتبه کره شمالی در اولین فرصت 
پیش ببرند.  در این س��ند همچنین ذکر ش��ده 
رئیس جمهور امریکا متعهد می شود تضمین های 
امنیتی را برای جمه��وری دموکراتیک خلق کره 
فراهم آورد. در مقابل نیز کیم جونگ اون بر تعهد 
راسخ و غیرقابل تردید خود برای خلع سالح کامل 

اتمی شبه جزیره کره تأکید کرده است. 
    استقبال محتاطانه شرق دوری ها

وانگ یی، وزیر خارجه چین روز سه     شنبه )۱۲ژوئن( 
گفت پکن از برگ��زاری دیدار می��ان ترامپ و کیم 
اس��تقبال و حمایت می کند و امیدوار است که دو 
کش��ور بتوانند به اجماعی اصولی برای خلع  سالح 
اتمی دست پیدا کنند. وانگ در گفت وگو با خبرنگاران 
همچنین اضافه کرد: »در عین حال وجود یک ساز 
و کار صلح آمیز برای شبه جزیره کره ضرورت دارد تا 
نگرانی های معقول امنیتی کره شمالی حل و فصل 
شود.« رهبران کره جنوبی، ژاپن و مالزی نیز از دیدار 
ترامپ و کیم اظهار خرسندی کرده اند. مون جائه 
این، رئیس جمهور کره جنوبی گفت » شب گذشته 
به سختی چشم بر هم گذاشته « و نسبت به » خلع 
سالح کامل اتمی و برقراری صلح « ابراز امیدواری 
کرد.  شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن نیز از سند جامع 
مورد توافق امریکا و کره شمالی استقبال کرده و آن 
را » گام نخس��ت « در جهت خلع سالح کره شمالی 
دانست.  ماهاتیر محمد، نخست وزیر جدید مالزی 
نیز که برای دیداری رس��می به توکیو سفر کرده، 
به خبرنگاران گفت: »امیدوارم که هر دو طرف این 
حقیقت را بپذیرند که در مذاکرات، اگر انتظار رسیدن 
به نتیجه ای خوب را دارند، باید آمادگی کوتاه آمدن 

در برخی موارد را داشته باشند.«

همزمان با تشدید درگیری بر سر بندر کلیدی 
الحدیده یمن انص�اراهلل اعام کرد جنگ وارد 
مرحله جدیدی شده است که در آن نیروهای 
یمنی وارد تقابل مس�تقیم با امریکا شده اند. 
عزیز راشد، معاون سخنگوی نیرو های مسلح یمن 
اعالم کرد که »از مرحله جنگ با دست نشانده های 
محلی و منطقه ای )مانند امارات و عربستان( عبور 
کردیم و اکن��ون وارد مرحله جنگ با دش��منان 
اصلی مانند امریکا شده ایم.«  راشد در گفت وگو با 
»الثوره نت« افزود: دشمنان اصلی با همه تجهیزات 
و توان خ��ود در برابر رزمندگان یمنی شکس��ت 
خوردند و امروز می بینیم که دش��من امریکایی با 
همه امکانات نظامی خود برای اش��غال الحدیده، 
چگونه در دام نظام��ی نیرو های یمن��ی افتاده و 
زمینگیر ش��ده اس��ت.  بندر الحدیده در سواحل 
غربی یمن قرار دارد و بیش از ۸0 درصد کمک های 
بشردوس��تانه برای مناطق جنگ زده یمن از این 
بندر ارس��ال می ش��ود. ائتالف امارات و عربستان 
سعودی حدود یک ماه است عملیات برای تسلط 
بر بندر الحدیده را آغاز کرده اند تا با تس��لط بر آن 

انصاراهلل مجبور به عقب نشینی در مذاکرات سیاسی 
کنند.  در همین حال، فعاالن حقوق بشر و نهادهای 
بین المللی نسبت به تشدید بحران انسانی هشدار 
داده اند. گروه بین المللی بحران از واشنگتن خواست 
به هم پیمانانش برای آغاز حمله به بندر الحدیده 
چراغ سبز نشان ندهد چراکه در صورت وقوع این 
حمله، جن��گ در یمن وارد مرحل��ه پیچیده تری 
خواهد شد. سازمان ملل برآورد کرده که نزدیک به 
۶00 هزار غیرنظامی در الحدیده و مناطق نزدیک 

به آن زندگی می کنند. 
گروه بین المللی بحران در گزارشی اعالم کرد که 
جنگ الحدیده احتماالً ب��ه طول بینجامد و باعث 
گرسنگی و قحطی برای میلیون      ها یمنی شود.  طی 
چند هفته گذشته رس��انه های امریکایی گزارش 
دادند که امارات و عربس��تان س��عودی از ترامپ 
خواسته اند در عملیات الحدیده به این کشور کمک 
کند. البته امریکا در طول سه سال گذشته حمایت 
زیادی از تجاوز س��عودی به عمل آورده است اما 
ناکامی ائتالف سعودی باعث شده تا آنها از امریکا 
بخواهند بیش از پیش و به صورت مستقیم در این 

عملیات مشارکت داشته باشد.  دولت امریکا تاکنون 
تالش کرده نشان دهد نقش مستقیمی در جنگ 
یمن ندارد اما نشانه      ها و گزارش      ها حاکی از آن که 
واشنگتن تصمیم گرفته تا به ریاض و ابوظبی کمک 
کند. روز دو     ش��نبه وزارت خارجه امریکا بیانیه ای 
صادر کرد که تحلیلگران آن را چراغ سبز واشنگتن 
به ریاض و ابوظبی تفسیر کردند.  مقامات یمنی هم 
انگشت اتهام خود را به سوی امریکا گرفتند و امریکا 

را مسئول هرگونه فاجعه در الحدیده دانستند.
 محمد علی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقالب یمن 
اعالم کرد : مسئولیت کامل هرگونه تهدیدی علیه 
بندر الحدیده متوجه امریکا است. معاون سخنگوی 
ارتش یمن تصریح کرد که کمک خواستن امارات از 
امریکا و مداخله مستقیم امریکا در این جنگ، همان 
چیزی است که ما آن را می خواهیم تا برای همگان 
مشخص شود که دشمن اصلی ما امریکا است، حال 
این دشمن هر اندازه تالش می کند تا خود را مخفی 
کند. راشد تأکید کرد که جنگ حقیقی برای ارتش 
یمن، جنگ مس��تقیم با امریکا است و اگر جرئت 
پاسخ با درخواست کمک اماراتی      ها را داشته باشد، 

آن وقت باید خسارت سنگین نظامی و سیاسی را 
متحمل شود. 

  تاش های موازی دیپلماتیک
»آنتونیو گوت��رش « دبیرکل س��ازمان ملل روز 
دو     ش��نبه اعالم کرد که این س��ازمان درگیر یک 
دیپلماس��ی فش��رده بین انصاراهلل یمن، امارات 
متح��ده و عربس��تان برای هش��دار ب��ه منظور 
جلوگی��ری از حمله به بندر حدیده یمن اس��ت. 
روز دو     شنبه ش��ورای امنیت سازمان ملل جلسه 
محرمانه ای را به درخواست بریتانیا برگزار کرد و 
در این جلسه گزارش      هایی درباره وضعیت بعد از 
حمله به نزدیکی الحدیده در روز جمعه و       ش��نبه 
ارائه شد. گوترش روز دو     شنبه به خبرنگاران گفت: 
ما در این لحظه در مذاکرات فش��رده و شدیدی 
هس��تیم. من امیدوارم این مش��اوره      ها منجر به 
جلوگیری از یک جنگ احتمالی در الحدیده شود. 
رویترز هم گزارش داد، بر اساس برخی مکاتبات 
از س��وی دولت های اروپایی که به گروه      هایی در 
یمن کمک می کنند، یک حمله نظامی در یمن 

قریب الوقوع است. 
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  ترامپ: تحریم های بی رحمانه ای علیه ایران اعمال می کنیم
رئیس جمهور امریکا می گوید ایران هم اکنون یک کشور بسیار متفاوت 
نسبت به س��ه تا چهار ماه پیش اس��ت و پس از خروج ایاالت متحده از 
برجام، ایران در سوریه جسارت کمتری دارد.  به گزارش تسنیم، دونالد 
ترامپ، در جریان کنفرانس خبری خود پس از دیدار با رهبر کره شمالی 
به موضوع ایران و برجام نیز پرداخت. ترامپ در سخنان خود با اشاره به 
اینکه مشکالت زیادی از جمله مسئله ایران به وی به ارث رسید است، 
گفت:»ایران هم اکنون یک کشور بسیار متفاوت نسبت به سه تا چهار ماه 
پیش است. « به گفته وی، پس از خروج از توافق، ایران در سوریه جسارت 
کمتری دارد.  رئیس جمهور امریکا در ادامه ابراز امیدواری کرد که پس از 
تحریم های بی رحمانه ای که علیه ایران اعمال می شود، تهران برای یک 
توافق جدید به میز مذاکره برگردد. با این حال وی تصریح کرد که »هنوز 

زود است که در این باره سخنی گفته شود.«
-------------------------------------------------------------

  ترامپ کانادا را تهدید کرد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در جریان کنفرانس خبری خود پس 
از دیدار با رهبر کره شمالی، ضمن اشاره به نشست سران کشورهای عضو 
گروه ۷، دولت کانادا را به خاطر موضع گیری هایش ضد امریکا تهدید کرد.  
ترامپ در س��خنان خود گفت که پس از ترک نشست سران کشورهای 
گروه ۷، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا علیه تعرفه های تجاری امریکا 
س��خنانی را بیان کرد، اما نمی داند که این س��خنان هزینه زیادی برای 
کشورش در پی خواهد داشت. نخس��ت وزیر کانادا در کنفرانس خبری 
اختتامیه نشست گروه ۷ در ِکِبک گفته بود که در مقابل تعرفه  های اعمالی 
دولت امریکا دست به اقدام متقابل می زند. ترامپ نیز روز گذشته گفت که 
کنفرانس خبری ترودو را در مسیر سنگاپور مشاهده کرد و ناراحت شد زیرا 

فکر می کرد با ترودو یک نشست سازنده داشته اشت. 
-------------------------------------------------------------

  حریری دیدگاه خود درباره دولت آینده را تقدیم عون کرد
نخست وزیر مکلف لبنان تأکید کرد که همگان خواهان تسهیل روند تشکیل 
دولت در سریع     ترین زمان ممکن هستند اما باید امتیاز    هایی را بدهند.  به 
گزارش روزنامه الحیات، سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان دیدگاه خود 
را درباره میزان سهمیه     هایی که باید گروه های سیاسی در دولت آتی به آن 
دست یابند به میشل عون، رئیس جمهوری لبنان ارائه کرد. وی گفت که نباید 
کسی خارج از این سهمیه بندی باقی بماند. حریری بعد از دیدار با عون گفت: 
ما باید دولت را در سریع     ترین زمان ممکن تشکیل دهیم و این مسئله به ضرر 
کسی نباشد. دولت آتی به زودی تشکیل خواهد شد. برخی خواسته     ها امکان 

تحقق شان وجود ندارد در نتیجه باید از میزان این خواسته     ها بکاهیم. 
-------------------------------------------------------------
  رزمایش هوایی مشترک رژیم صهیونیستی و یونان برگزار شد

نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به همراه یونان رزمایش نظامی بزرگی را 
برای آمادگی جهت عملیات در مناطق دوردست و جهت نابود کردن اهداف 
خاص برگزار کرد.  به نوشته وبگاه »یدیعوت آحرونوت« در این رزمایش در 
مجموع صد    ها جنگنده، بالگرد نظامی، ناو هواپیمابر و خدمه این دو نیروی 
هوایی شرکت داشتند و ضمن تمرین سوخت رسانی هوایی، اطالعات و 
دانش خود را به اشتراک گذاشتند. این رزمایش به عنوان بخشی از برنامه 
تمرینی ارتش رژیم صهیونیستی در سال ۲0۱۸ و با هدف آمادگی نیروی 

هوایی این رژیم برای عملیات در کشورهای همسایه برگزار شد. 
-------------------------------------------------------------
   مقامات اسرائیلی و اماراتی مارس گذشته در قبرس دیدار کردند

مجله نیویورکر در گزارشی نوشت: آژانس های س��ازمان اطالعات امریکا 
از تماس های تلفنی میان مسئوالن ارش��د امارات و مسئوالن اسرائیلی از 
جمله یک مکالمه تلفنی میان یک مسئول ارشد اماراتی و بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل اطالع داشتند.  آدم آنتاوس، نویسنده این گزارش گفت 
که هیالری کلینتون، به عنوان وزیر خارجه پیشین و نامزد ریاست جمهوری 
امریکا می دانست که امارات و عربستان پشت پرده با دستگاه موساد اسرائیل 
برای مقابله با نفوذ ایران همکاری می کنند. وی گفت که آژانس های اطالعات 
امریکا از دیدار محرمانه میان مسئول ارشد اماراتی و رهبران اسرائیلی در 
جزیره قبرس اطالع داشتند. سازمان اطالعات امریکا معتقد بود که خود 
نتانیاهو در آن نشست حضور داشته است. به امریکا درباره این دیدار اطالعی 

داده نشده بود و دو طرف اماراتی و اسرائیلی بر انکار آن پافشاری کردند. 
-------------------------------------------------------------

   نتانیاهو برای هشتمین بار بازجویی شد
درپی ارائه شدن مدارک جدیدی علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط 
دستیار سابقش به پلیس، نتانیاهو و همس��رش برای هشتمین بار طی دو 
سال اخیر بازجویی شدند.  به گزارش فارس، پلیس رژیم صهیونیستی برای 
هشتمین بار طی دو سال اخیر از »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر این رژیم به 
عنوان بخشی از تحقیقات درباره پرونده موسوم به »پرونده 4000« بازجویی 
کرد. در »پرونده 4000« گروهی از نزدیک     تری��ن یاران نتانیاهو در مظان 
اتهام سوءاستفاده از جایگاه شان برای ارتقای تصویر رسانه ای نخست وزیر و 
همسرش قرار گرفته اند. پلیس رژیم صهیونیستی سه پرونده درخصوص فساد 
دولتی و مالی علیه نخست وزیر خود تشکیل داده و طی یک سال اخیر از منابع 

مختلفی شامل دستیاران و وزیران پیشین کابینه، بازجویی کرده است.

روسیه:خروجایرانوحزباهلل
ازسوریهجایزنیست

در پی تحرکات جدید امریکا برای تجهیز مجدد تروریست های داعش 
برای اشغال مناطقی از سوریه، روس    ها ادامه حضور ایران و حزب اهلل 
در خاک سوریه را ضروری می دانند. سفیر روسیه در لبنان گفت که 
جایز نیست و امکان ندارد حزب اهلل و ایران در این شرایط از سوریه 
خارج شوند زیرا روند نابودی تروریسم هنوز به سرانجام نرسیده است. 
به رغم فشارهای امریکا و رژیم صهیونیستی به مقامات روسیه برای خروج 
ایران از خاک سوریه، مقامات مسکو خواهان حضور نیروهای مقاومت در 
سوریه هستند. الکساندر زاسپکین، سفیر روسیه در لبنان درباره تالش 
برای ایجاد شکاف بین روس��یه و محور مقاومت گفت:»در این مرحله بر 
موضوع ایجاد تردید و مشکل تراشی بین محور مقاومت و روسیه تمرکز 
شده که از نظر ما این مسئله مردود است«. به گزارش شبکه راشاتودی، 
زاسپکین تأکید کرد که روابط بین روسیه و محور مقاومت در سوریه روابط 
بر مبنای همکاری است. وی حضور نیروهای امریکایی در سوریه را یکی از 
دالیل اصلی موانع و پیچیدگی های موجود در این کشور و دست نیافتن به 
راه حل دانست. سفیر روسیه تصریح کرد:»وقایع سوریه با قدرت و به طور 
گسترده در حال تغییر هستند و من پیش بینی نمی کنم طی یک یا دو ماه 
نتایج نهایی در تمام زمینه     ها مشخص شود زیرا اهداف اصلی مطرح شده 
مورد نظر مقاومت و روسیه و حتی اهداف اصلی نظیر نابودی تروریسم و 
حل و فصل اوضاع سوریه هنوز تکمیل نشده اند«. سفیر روسیه گفت:»جایز 
نیست و امکان ندارد حزب اهلل و ایران در این شرایط از سوریه خارج شوند 
زیرا روند نابودی تروریسم هنوز به سرانجام نرسیده است«. وی خاطرنشان 
کرد:»روسیه موافق تسلط ارتش سوریه بر تمامی مرزهایش است و اوضاع 
در این کشور گام به گام جلو می رود«. سفیر روسیه در لبنان درباره این 
کشور تصریح کرد:»تشکیل دولت لبنان هرگز طوالنی نخواهد شد همانطور 
که می گویند بعد از عید فطر دولت تشکیل می شود«. وی افزود:»اکنون 
پیچیدگی های بین المللی و منطقه ای برای تشکیل دولت تا حد زیادی 
بی تأثیر است زیرا تمایل سیاسی شدیدی نسبت به تشکیل دولت وجود 
دارد«. چند هفته پیش برخی رسانه     ها اعالم کردند که والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه در دیدار با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه گفته است 
که همه نیروهای خارجی باید خاک سوریه را ترک کنند. در پی تشدید 
فضاسازی رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه ای آن علیه ایران و حزب اهلل، 
سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل در سخنان روز قدس اعالم کرد که 
»اگر کل دنیا هم جمع شود، نمی تواند حزب اهلل را از سوریه بیرون کند. 
حزب اهلل آنجا که باید باشد، هست و تنها در صورتی که دمشق از حزب اهلل 
بخواهد، نیروهای حزب اهلل سوریه را ترک خواهند کرد«. اظهارات سفیر 
روسیه در حالی است که در روزهای اخیر تروریست های داعش با کمک 
امریکایی    ها تجهیز شده و حمالتی را برای اشغال بخش    هایی از سوریه آغاز 
کرده اند. حمایت مسکو از حضور نیروهای ایران و حزب اهلل در خاک سوریه، 
در حالی است که امریکا حضور خود را در شمال سوریه تقویت کرده و با 

ترکیه برای اداره شهر منبج، به توافق رسیده است. 
  تحرکات جدید امریکا 

به رغم هشدارهای روسیه برای خروج نیروهای امریکایی از خاک سوریه، 
واشنگتن همچنان به اقدامات مخرب خود در این کشور ادامه می دهد. به 
گزارش خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، جنگنده های ائتالف بین المللی 
ضد داع��ش مدرس��ه ای را در روس��تای » خویبیره « در جنوب ش��رقی 
» الشدادی « در حومه جنوبی حسکه مورد هدف قرار دادند که در نتیجه 
آن ۱۸ غیرنظامی کشته شدند که اکثر آنها کودکان و زنان عراقی  بودند که 
از جنایات های تروریستی داعش به این منطقه فرار کرده بودند. از سوی 
دیگر، وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که شماری از تروریست     ها از منطقه 
»التنف« که در تسلط نیروهای امریکایی قرار دارد، به شهر »تدمر « سوریه 
حمله کردند که این حمالت دفع شد. خبرگزاری »تاس « به نقل از یک 
منبع در مرکز مصالحه روسیه در س��وریه هم اعالم کرد که تروریست    ها 
سعی داشتند از التنف به سمت تدمر نفوذ کنند، ولی موفق به انجام این کار 
نشدند. این منبع تأکید کرد که در جریان دفع حمالت تروریست ها، پنج 

نفر از آنان کشته و یک خودرو و یک موتور متعلق به آنان منهدم شد.

هادیمحمدی

اعالن جنگ یمن به امریکا
صنعا: وارد جنگ مستقیم با امریکا شده ایم

یکامضایامریکاییدیگر!

  گزارش  2

پارادوکساستراتژیکتوافقامریکاباکره
شاه بیت مذاکراتی ترامپ با رئیس جمهور کره شمالی که سواحل کره شمالی 
را برای هتل سازی بسیار مناسب دانست، یک مدل مذاکراتی امالکی بود! 
توافق چهار بن��د دو رئیس جمهور ک��ه پس از ی��ک دوره تنش تا مرز 
درگیری، حاصل شده و فقط کلیات را در بر می گیرد، دارای پیوست های 
مصداقی و روشن تر است. در واقع جوهره توافق دو طرف را باید بندهای 
۲ و 3 دانست و بند اول و چهارم بیشتر کارکرد اعتمادسازی مقدماتی 
دارند. ترامپ که با رجزهای اولیه فقط برای خلح سالح و یک توافق یک 
طرفه با جونگ اون مالقات کرده، حاال پذیرفته اس��ت که یک کاهش 
شدید نیرو در کره را به اجرا بگذارد و از مانورهای نظامی هم پرهیز نماید 
و در مقابل و طبق نص توافق و آنچه منتشر شده، کره شمالی برای خلع 
سالح هسته ای، تالش خواهد کرد. این به مفهوم یک پروسه اجرایی و 

زمانی است که دو طرف خود را بدان متعهد کرده اند. 
اگر قرار باش��د که با خوش بینی به این توافق نظر داش��ته باشیم و این 
چهار بند به سرنوشت توافق سال   ها قبل دچار نشود، یک توافق امنیتی 
و کلی، بین دو طرف ش��کل گرفته که در مس��یر تالش کره برای خلع 
سالح هسته ای حتماً باید به برداشته شدن تحریم های اقتصادی علیه 
کره شمالی نیز با سرعت وارد ش��وند. از زاویه ای دیگر باید اینگونه نگاه 
کرد که آیا امریکا قصد دارد از یک حضور و پایگاه استراتژیک در نزدیکی 
مرزهای چین و روس��یه خارج شود؟! اساس��اً اولویت شرق آسیایی در 
دکترین نظامی و امنیتی امریکا برای مهار چین و تقویت اهرم های فشار 
علیه آن و ایجاد و تکامل هژمونی امریکایی در این منطقه است. چگونه 
باید پذیرفت که ترامپ بر خالف عناوین اصلی دکترین نظامی کش��ور 
خود یک حرکت در مسیر مقابل را در توافق با کره شمالی در دستور قرار 
داده است. یعنی پروسه توافقات بعدی برای کاهش یا رفع تحریم های 
اقتصادی در کنار بحث از خروج نظامیان امریکایی از کره جنوبی ، یک 
پدیده پارادوکسیکال است. یا باید س��قف توافق دو طرف را یک توافق 
امنیتی برای مهار تنش بدانیم و یا اینکه یک بار دیگر تأکید و استدالل 
کنیم که قصد ترامپ از توافق اخیر، اجرای مصداق   ها و گام های بعدی 
آن نیست و با بدعهدی و چرخش در قبال برداشتن تحریم  ها یا خروج 
نظامیان از کره جنوبی، صرفاً بهانه ای برای حضور بیشتر و مستقیم امنیتی 
و مذاکرات امنیتی را از طریق مذاکرات با کره شمالی دنبال کرده و قرار 
نیست فراتر از توافقات سال های قبل با کره شمالی قدم های بیشتری به 
اجرا در آید. لذا هرز نامه های قبیله ای در داخل کشور که نسخه مذاکراتی 

برای ایران با ترامپ تجویر می کنند، آرزو در سراب تصویر می کنند. 
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مجلسافغانستان:فرصتصلحباطالبانرا
ازدستنمیدهیم

به رغم موافقت طالبان با آتش بس روز عید، حمات این گروه به مناطق 
مختلف افغانستان ادامه دارد. کار به جایی رسیده که مجلس سنا از 
شهروندان افغان خواسته که صبر پیشه کنند و تحت تأثیر تبلیغات 
دش�منان قرار نگیرند و از فرصت پیش آمده، استفاده مؤثر نمایند.
دی��روز آتش بس طالبان با دولت افغانس��تان رس��ماً ش��روع ش��د ولی 
طالبان حمالت خود را متوقف نکرد. دفتر اس��تانداری فاریاب س��قوط 
شهرستان »کوهستان « به دست طالبان را تأیید کرد و گفت که طالبان 
دو     شنبه شب »حمالت گروهی خود را بر نیروهای دولتی درشهرستان 
کوهستان آغاز کرد و این شهرستان « بامداد سه      شنبه سقوط کرده است . 
استانداری فاریاب، کشته شدن »عبدالرحمان پناه«  فرماندار شهرستان 
کوهستان به همراه هشت نیروی امنیتی را در درگیری با طالبان تأیید 
کرد. این دومین بار است که شهرس��تان کوهستان در یک سال اخیر به 
دست طالبان سقوط می کند. در یک حمله  دیگر طالبان به ولسوالی صیاد 
والیت سرپل، ۱3 تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. منابع 
محلی گفته اند که روستای قفالتون نیز به دست گروه طالبان سقوط کرد. 
دیروز همچنین منابع افغان گفتند که کاروان دو مشاور ریاست اجرایی که 
به طرف والیت لوگر در حرکت بودند با مین کنار جاده ای برخورد کرده که 
البته در این انفجار، هر دو مشاور ریاست اجرایی و همراهان شان جان سالم 
به در برده اند اما یک پلیس زخمی و دو رنجر پلیس تخریب ش��ده است. 
این اقدامات طالبان در حالی صورت گرفته که این گروه روز       شنبه همین 
هفته به صورت یکجانبه اعالم کرد ک��ه ایام عید فطر آتش بس یکجانبه 
اعمال خواهد کرد. گزارش     هایی در میان افغان     ها وجود دارد که می گویند 
گروه طالبان برای آتش بس خود، به صورت پنهانی با دولت افغانستان وارد 
گفت وگو شده است، به خصوص که مجلس سنا روز گذشته در اولین روز 
آتش بس تأکید کرد که برقراری آتش بس روزنه امیدی برای دستیابی به 
صلح دایمی را گشوده است. »کورنلیوس زیمرمن« نماینده غیرنظامی 
ناتو در افغانستان پیش از این گفته بود که گفت وگوهای غیر رسمی بین 
طالبان و دولت افغانستان جریان دارد ولی سخنگوی طالبان دیروز گفت 
مذاکرات غیررسمی یا گفت وگوی پنهانی با دولت افغانستان حقیقت ندارد. 
ذبیح اهلل مجاهد گفته که ممکن است برخی از افراد سودجو تحت عنوان 
طالبان از سراسیمگی دولت افغانستان سوء استفاده کرده و خودشان را 
عضو این گروه معرفی کرده باشند در حالی که مقامات امریکایی و سازمان 
ناتو برای انحراف اذهان عمومی از شکس��ت خود در افغانستان به چنین 
اظهاراتی روی آورده اند. با وجود تکذیبیه طالبان، ش��واهد و قرائن تأیید 
می کند که دولت و مجلس افغانستان توافق موقت آتش بس را زمینه ای 
برای دستیابی به توافق دائم تلقی می کنند. سناتور های افغان در نشست 
دیروز مجلس هرچند حمالت چند روز گذشته از جمله حمله به کابل و 
همچنین کشتار نیروهای امنیتی در والیت قندوز را محکوم کردند ولی 
گفته اند:»جنایتکاران با حمالت می خواهند روزنه  ای را که به خاطر صلح 
باز شده، زیر پرسش قرار دهند.« فضل هادی مسلم یار، رئیس مجلس سنا 
روز سه      شنبه گفت که نیروهای امنیتی به صورت جدی آتش بس اعالم 
شده از سوی رئیس جمهور را رعایت کنند. مسلم یار گفت: » اعالم آتش بس 
از سوی دولت و همچنین از سوی طالبان، امید مردم افغانستان را برای 
دوام این آتش بس و رسیدن به صلح باال برده است.«  سمیع فیصل، نایب 
منشی مجلس سنا گفت: » امروز اولین روز آتش بسی است که از سوی 
رئیس جمهور غنی اعالم شده؛ از این اعالم همه استقبال کردند به جز یک 

تعداد افراد مریض که با این اعالم مخالفت کرده اند.«  


