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نيروهاي مقاومت 
سوريه و عراق در 
پي كنترل مثلث مرزي عراق- سوريه -اردن 
هس�تند، جبهه غرب نيز وارد عمل ش�ده تا 
خطوط ارتباطي نيروهاي مقاومت را قطع كند. 
ائتالف متجاوز امريكا روز پنج ش�نبه رس�مًا 
اعتراف كرد جنگنده هايش مواضع نيروهاي 
همپيمانان ارتش س�وريه در اط�راف پايگاه 
»التنف« در جنوب سوريه را مورد حمله قرار 
داده اند. كنترل اين منطقه استراتژيك مرزي 
كه امنيت دمشق-بغداد را تأمين مي كند، به 
رقابت�ي بي�ن دو طرف تبديل ش�ده اس�ت. 
همزمان تروريست های داعش با حمله به دو 
روس�تا در اس�تان حماه 50 نفر را كش�تند. 
تحوالت پرشتاب چند روز گذش��ته در مناطق 
م��رزي س��وريه و ع��راق ب��ا حمله مس��تقيم 
جنگنده هاي امريكاي��ي عليه نيروهاي مقاومت 
وارد مرحله  حساس��ي شده اس��ت. درحالي كه 
ارتش سوريه و همپيمانانش براي اجراي عمليات 
گس��ترده با هدف بستن مرز س��وريه و عراق در 
برابر نفوذ تروريس��ت هاي داعشي از عراق آماده 
مي ش��وند، امريكا و متحدانش نيز دست به كار 
ش��ده اند تا از اين عمليات كه مي تواند معادالت 
ميداني س��وريه را به نفع مح��ور مقاومت تغيير 

دهد، جلوگيري كنند. 
جنگنده هاي ائتالف تحت رهبري امريكا كه در 
2/5 سال گذش��ته بارها مواضع ارتش سوريه و 
عراق را بمباران كرده اند اين بار نيز در عملياتي 
برنامه ريزي ش��ده براي كمك ب��ه تكفيري ها، 
كاروان ارتش سوريه و همپيمانانش را در نزديكي 

مرزهاي عراق مورد هدف قرار دادند. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، يك مقام نظامي 
امريكا كه خواس��ت نامش فاش نشود اعالم كرد 
يك فروند جنگنده امريكايي روز پنج ش��نبه به 
كاروان نيروهاي دولتي سوريه شامل 27 فروند 
تانك در منطقه الباديه در حومه شرقي حمص 
حمله كرده است. نيروهاي ارتش سوريه در حال 
پيشروي به سمت تروريست هاي مورد حمايت 
امريكا و كش��ورهاي غربي در پاي��گاه »التنف« 
نزديك مرز اردن بودند كه هدف حمله جنگنده 

امريكايي قرار گرفتند.
 اين مسئول امريكايي مدعي شد: »اين كاروان 
به هش��دارهايي كه به خاطر نزديك ش��دن به 
نيروهاي ائت��الف در منطقه التنف ب��ه آنها داده 
ش��ده بود، توجه نكردند، به همين دليل هدف 

حمله قرار گرفتند.« 
تروريس��ت ها در پايگاه التنف توس��ط نيروهاي 
انگليس��ي و امريكايي آم��وزش ديده اند. منابع 
س��وري اعالم كردند ك��ه اي��ن كاروان نظامي 
وابس��ته به ارتش س��وريه در منطق��ه الزرقه در 
جاده دمش��ق-بغداد در حال حركت بود. بنا بر 
اعالم منابع سوري، اين حمله هوايي در حمايت 
از تروريس��ت ها و براي ممانعت از حركت ارتش 

سوريه به سمت پايگاه التنف انجام گرفت.
 در اين عمليات بيش از 50 تن كشته شدند. به 
گزارش راشاتودي، ائتالف تحت امر امريكا هويت 
نظامياني را ك��ه هدف قرار گرفتند، مش��خص 
نكرده اس��ت اما منابعي از مخالفان سوري اعالم 
كرده اند در اين كاروان يگان هايي از ارتش سوريه 

و نيروهاي همپيمان آن حضور داشتند. 
در هفته هاي اخير گزارش هاي زيادي از تحركات 

نيروه��اي امريكاي��ي، انگليس��ي و اردن براي 
گسترش نفوذ خود از جنوب ش��رقي سوريه به 
سمت شمال شرقي س��وريه منتشر شده است. 
تروريست ها در س��وريه همواره با حمايت هاي 
مالي و نظامي امريكا و هپيمانان غربي و عربي اين 
كشور از جمله عربستان و تركيه مرتكب جنايات 

بي شماري در اين كشور شده اند.
 شبكه سي ان ان نيز روز جمعه در گزارشي مدعي 
ش��د واش��نگتن با بمباران يك كاروان نظامي 
وابسته به ايران و س��وريه در نزديكي هاي شهر 
التنف در حقيقت پيامي ب��راي تهران و زنجيره 
رزمندگان شيعه در سرتاس��ر خاورميانه ارسال 

كرده است. 
 امريكايي ه��ا در ظاهر مي گويند ه��دف از اين 
عمليات مبارزه با گروه تروريس��تي داعش است 
اما اين حمله درحالي انجام شده كه ارتش سوريه 
داعش را از اين منطقه بيرون رانده اس��ت و تنها 
تروريست هاي ارتش آزاد تحت رهبري امريكا در 

اين منطقه حضور دارند.
 نيروهاي بس��يج مردمي عراق و ارتش س��وريه 
تالش مي كنند مرزه��اي دو كش��ور در مثلث 
مرز با اردن را به كنت��رل خود درآورند اما هدف 
از افزايش فعاليت هاي امريكا در مناطق مرزي 
سوريه و عراق ايجاد منطقه حائل بين دو كشور 
اس��ت تا مانع از دسترس��ي بغداد به دمش��ق يا 
برعكس شوند زيرا با كنترل اين منطقه به دست 
محور مقاوم��ت امنيت بغداد- دمش��ق بيش از 
پيش تأمين خواهد شد و تحوالت ميداني به نفع 
مقاومت رقم خواهد خورد و اين برخالف خواسته 

جبهه عربي- غربي است. 
جنگنده هاي امريكايي بارها مواضع غيرنظاميان 

و ارتش عراق و سوريه را مورد هدف قرار داده اند 
و هفته گذش��ته نيز ارتش امريكا در بيانيه اي با 
اعتراف به اي��ن موضوع اعالم ك��رد كه حمالت 
ائتالف ضد داعش تاكنون جان 352 غيرنظامي 
را در سوريه گرفته است، درحالي كه سازمان هاي 
بين المللي شمار جان باختگان را بسيار بيشتر از 

اين تعداد مي دانند. 
   واكنش روسيه

روسيه كه نسبت به هرگونه ماجراجويي امريكا در 
داخل سوريه هشدار داده است، حمله اخير امريكا 
به كاروان ارتش سوريه را محكوم كرد. به گزارش 
خبرگزاري رويترز، گنادي گاتيلوف، معاون وزير 
خارجه روسيه گفت كه اين حمله غيرقابل قبول 
است و حاكميت سوريه را نقض كرده است. اين 
مقام ارشد روس تأكيد كرده كه چنين اقدامي از 
امريكا، به تالش ها براي حصول به راه حل سياسي 

در سوريه كمكي نخواهد كرد.
 به گزارش اس��پوتنيك، فرانتس كلينتس��ويچ، 
معاون اول رئيس كميسيون امور دفاعي و امنيتي 
در مجلس فدرال روسيه نيز گفت: »وضعيت در 
س��وريه به دليل اقدامات ائت��الف ضد داعش به 
رهبري امريكا در آنجا به ش��كل كامل از كنترل 
خارج شده اس��ت.« همچنين يك مقام نظامي 
ارتش س��وريه به حمل��ه جنگنده ه��اي ائتالف 
امريكايي واكنش نشان داد و تأكيد كرد كه اين 
حمله پروژه صهيونيستي- امريكايي را در منطقه 

نشان داد. 
   حمله هماهنگ داعش 

همزمان ب��ا حمله ائت��الف امريكا ب��ه ارتش 
س��وريه، تكفيري هاي داعش نيز به دو روستا 
در اس��تان حما در مركز سوريه حمله كرده و 
50 نفر را كشتند. گروه موسوم به »ديده بان 
حق��وق بش��ر س��وريه« روز جمع��ه گزارش 
داده اس��ت دس��ت كم 15 غيرنظامي و 27 
مبارز حامي دولت روز پنج ش��نبه در حمالت 
تروريس��ت هاي داعش در روستاهاي عقارب 

الصافي و المبعوجه كشته شدند. 
بر اس��اس اي��ن گ��زارش، بيش��تر غيرنظاميان 
سربريده و مثله شده اند. 10جسد ديگر شناسايي 
نشده اند و معلوم نيست از ساكنان محلي هستند 

يا مبارزان حامي دولت.
 همچنين 15 تروريس��ت داع��ش نيز در حمله 
به دو روستا كشته ش��ده اند. خبرگزاري رسمي 
س��وريه »س��انا« گزارش داده اس��ت نيروهاي 
ارتش سوريه و مبارزان حامي آنها موفق شده اند 
حمله به روستاي عقارب الصافي را دفع كرده و 

ستيزه جويان تكفيري داعش را بيرون برانند.
 هر زم��ان جنگنده ه��اي امريكايي ب��ه ارتش 
س��وريه حمله كرده اند، تروريست هاي داعش 
نيز حمالتي را در برخي مناطق اين كشور انجام 
داده اند و اين ب��ار نيز اي��ن هماهنگي عملياتي 
وجود داش��ت. اين درحالي اس��ت ك��ه ائتالف 
نمايش��ي ضدداعش امريكا تاكن��ون در مقابل 
داعش موفقيتي كس��ب نكرده و نتوانسته مانع 

پيشروي تكفيري ها شود.

دونال�د ترام�پ در چهارمين م�اه ورود به 
كاخ س�فيد، تعلي�ق تحريم هاي اي�ران را 
تمديد كرد و به اين ترتيب نشان دادعجالتًا 
به برج�ام پايبند اس�ت؛ هم�ان توافقي كه 
او آن را »بدتري�ن تواف�ق« و »احمقان�ه« 
خوانده اس�ت. ترام�پ همزمان ب�ا تمديد 
تعلي�ق تحريم ه�ا، تحريم ه�اي جدي�دي 
را علي�ه برنامه موش�كي اي�ران وضع كرد. 
ته�ران اي�ن تحريم ه�ا را محك�وم ك�رده 
و در گام�ي تالف�ي جويان�ه، ش�ماري از 
شركت هاي امريكايي را تحريم كرده است. 
به گزارش »جوان«، 120 روز بعد از ورود ترامپ 
به كاخ سفيد، او گام در همان مسيري گذاشت 
كه ب��اراك اوبام��ا رئيس جمهور قبل��ي امريكا 
گذاشته بود، البته به ش��يوه اي متفاوت. باراك 
اوباما در آخرين روزهاي حضور در كاخ سفيد، بر 
اساس برجام حكمي را امضا كرد كه تحريم هاي 
هس��ته اي امريكا عليه ايران را 120 روز تعليق 
مي كرد. اي��ن تعليق تا روز جمع��ه معتبر بود و 
دونالد ترامپ قبل ازش��روع اولين سفر خارجي 
خود كه 9 روز طول خواهد كشيد، با امضاي يك 
حكم جديد، مجدداً تحريم هاي هسته اي ايران 
را طبق برجام تعليق ك��رد. وزارت امور خارجه 
امريكا اعالم كرد مستثني سازي ايران از برخي 
تحريم ها را به عنوان بخش��ي از توافق هسته اي 
س��ال 2015 ادامه مي دهد. وزارت امور خارجه 
امري��كا همچنين اع��الم كرد مستثني س��ازي 
)Waiver( تحريم ها عليه اي��ران را به كنگره 
امريكا نيز اطالع داده اس��ت. تعليق تحريم هاي 

ايران از دو جهت حائز اهميت است. 
اول اينكه ترامپ تحريم ها را در آستانه سفر خود 
به عربستان س��عودي تعليق كرده؛ جايي كه او 
قرار است درباره مهار ايران با شركاي عرب خود 
گفت و گو كند. تعليق تحريم هاي ايران همچنين 
با برگزاري انتخابات در ايران همزمان شده است. 
با اين حال، دولت جديد امريكا براي نشان دادن 

»روش س��ختگيرانه« خود در اج��راي برجام، 
همزمان با تعليق 120 روزه تحريم هاي هسته اي، 

تحريم هاي جديدي عليه ايران اعالم كرد. 
وزارت خزان��ه داري امري��كا روز پنج ش��نبه در 
بيانيه اي با اعالم تحريم هاي جديد ايران، اعالم 
كرد: » وزارت خزان��ه داري تحريم هاي جديدي 
عليه مقام هاي دفاعي ايران، يك شركت ايراني 
و يك شبكه مس��تقر در چين كه به يك شركت 
دفاعي ايران قطعات موش��كي مي دهد، اعمال 

مي كند.«
 بر اس��اس گزارش ان بي س��ي ني��وز، در بيانيه 
خزان��ه داري امريكا آمده اس��ت: »اي��ن اقدام 
انعكاس دهنده نگراني از توسعه برنامه موشكي 
بالس��تيك ايران اس��ت كه با قطعنامه 2231 
شوراي امنيت س��ازمان ملل در تناقض است.« 
وزارت خزان��ه داري امري��كا تأكي��د ك��رده كه 
مستثني سازي ايران از تحريم هاي هسته اي كه 
مطابق برجام انجام شده، »مانع اقدامات امريكا 
براي ادامه مهار فعاليت هاي بي ثبات ساز ايران 

در منطقه نيس��ت. با وجود هم��ه اينها، اياالت 
متحده هرگز اجازه نخواه��د داد رژيم حاكم بر 

ايران سالح هسته اي به دست آورد.«
   امري�كا در حال تدوين سياس�ت جامع 

عليه ايران 
امري��كا در حالي تحريم هاي هس��ته اي ايران را 
تعليق كرده كه يك تيم به به رياس��ت ش��وراي 
امنيت ملل امريكا به دس��تور ترام��پ در حال 
بررس��ي مطابقت برجام با مناف��ع امنيت ملي 
امريكا هستند. اس��توارت جونز ديپلمات ارشد 
امريكا در ام��ور خاورميانه گفته ك��ه امريكا در 
حال ايجاد يك »سياس��ت جامع درباره ايران« 
اس��ت كه ش��امل حمايت ايران از بش��ار اسد و 
گروه هاي شبه نظامي در سوريه و لبنان است. به 
نظر مي رسد تحريم هاي جديد خزانه داري امريكا 
همزمان با تمديد تعليق تحريم ها، اقدامي موردي 
قبل از تدوين استراتژي فراگيرتر امريكا در مورد 
ايران اس��ت. وزارت خارجه جمهوري اس��المي 
تحريم هاي جديد امريكا را محك��وم كرده و در 

اقدامي تالفي جويانه، 9 فرد و شركت امريكايي را 
به فهرست افراد حقيقي و حقوقي تحت تحريم 
خود اضافه كرد. در بياني��ه وزارت خارجه ايران 
آم��ده اس��ت:  »وزارت امور خارج��ه جمهوري 
اسالمي ايران به عنوان عمل متقابل، در اجراي 
مصوبه ش��وراي عالي امنيت ملي و در پاسخ به 
اقدام غيرقانوني دولت امريكا، پيرو بيانيه مورخ 
15 بهمن ماه 1395، 9 فرد و شركت امريكايي 
را كه سابقه اثبات شده اي در نقض فاحش حقوق 
بشر و حقوق بشردوس��تانه بين المللي از طريق 
مشاركت و معاونت مس��تقيم يا غيرمستقيم در 
ارتكاب جنايات ضدبش��ري رژيم صهيونيستي 
در فلسطين اش��غالي يا اقدامات تروريستي اين 
رژيم، مشاركت و معاونت در حمايت از تروريسم 
تكفيري و سركوب مردم منطقه يا مشاركت موثر 
در اقدام علي��ه امنيت ملي جمهوري اس��المي 
ايران داش��ته اند، به »فهرس��ت افراد حقيقي و 
حقوقي تحت تحريم جمهوري اسالمي ايران« 
افزوده است.« س��خنگوي وزارت خارجه چين 
نيز تحريم هاي جديد امريكا را كوركورانه خواند 
و اعالم كرد ب��ا كاربرد كوركوران��ه تحريم هاي 

يكجانبه مخالف است. 
هوآ چونيين��گ س��خنگوي وزارت امور خارجه 
چين گفت، كش��ورش تابع قواني��ن و مقررات 
داخلي است و از مس��ئوليت هاي خود در قبال 
جامعه بين المل��ل نيز تبعيت مي كن��د. وي در 
نشست خبري روزانه خود گفت: »چين با كاربرد 
كوركورانه تحريم هاي يكجانبه مخالف است، به 
ويژه زماني كه اين تحريم ها منافع اشخاص ثالث 
را تخري��ب مي كند. به نظر م��ن تحريم ها براي 
تقويت اعتماد دوجانبه مفيد نيست و كمكي به 
تالش هاي بين المللي به اين موضوع نمي كند.« 
اين مقام چيني افزود: »چين به امريكا شكايت 
كرده و اميدوار است واشنگتن موضوعات مربوط 
به منع تكثير را از طري��ق گفت وگو و مبتني بر 

اصل احترام دوجانبه حل و فصل كند.«
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 رياض به دنبال تغيير مسير ترامپ 

درباره  برجام 
»جارد كوش�نر« داماد و مش�اور رئيس جمه�ور امري�كا از مدير 
شركت تس�ليحاتي »الكهيد مارتين« خواس�ته كه بهاي سامانه 
موش�كي »تاد« به رياض را كاهش دهد. وزير خارجه عربستان در 
آس�تانه س�فر ترامپ به رياض ادعا كرد رفتار ايران پس از توافق 
برسر برنامه هسته اي اين كش�ور )برجام(، خصمانه تر شده است. 
در حالي كه دونالد ترامپ امروز به عربستان سفر مي كند بحث ها درباره 
ابعاد مختلف اين سفر بيشتر شده است. رئيس جمهور سودان از پادشاه 
عربستان س��عودي به دليل عدم حضور در نشس��ت سران كشورهاي 
اسالمي با امريكا كه در رياض با مشاركت دونالد ترامپ برگزار مي شود، 
عذرخواهي كرد. همچني��ن روزنامه »البناء« لبنان با اش��اره به اينكه 
رئيس جمهور لبنان در نشست رياض شركت نخواهد كرد، نوشت كه 
ترامپ به دليل مواضع ميشل عون در حمايت از حزب اهلل، ايران و سوريه 

با حضور او در نشست رياض مخالفت كرده است. 
عادل الجبير وزير خارجه عربستان سعودي پنج شنبه در يك كنفرانس 
خبري گفت ك��ه »دونالد ترامپ«، رئيس جمهور امري��كا قصد دارد از 
پايبندي ايران به توافق هس��ته اي با گروه 1+5 اطمينان حاصل كند. 
او همچنين گفت كه امريكا و عربس��تان در خصوص ضرورت نابودي 
داعش و القاعده و همچنين مقابله با سياست هاي مداخله جويانه ايران 
در منطقه اتفاق نظر دارند. او گفت: »ما ش��اهد آن بوده ايم كه پس از 
توافق هسته اي، س��وابق اقدامات خصمانه ايران افزايش يافته است نه 
كاهش.« ترامپ قرار است در اين س��فر يك توافق تسليحاتي بزرگ با 
سعودي را پايه گذاري كند؛ توافقي كه گفته شده هدف آنها ايجاد موازنه 
در مقابل نفوذ رو به گسترش ايران در منطقه است. همين توافق باعث 

شكل گيري البي هاي داللي در واشنگتن و رياض شده است.
روزنامه نيويوك تايمز ديروز گزارش كرد: »بعد از ظهر اول مي، جارد 
كوش��نر داماد رئيس جمهور امريكا در يك اتاق در كاخ سفيد، از يك 
هيئت عالي رتبه سعودي  اس��تقبال كرد و به آنها گفت »بياييد امروز 
اين كار را تمام كنيم.« نيويورك تايمز ادامه داد: »منظور آقاي كوشنر 
قراردادي به ارزش بيش از 100 ميليارد دالري بود كه دولت )ترامپ( 
اميد داشت در جريان سفر آقاي ترامپ به پادشاهي عربستان سعودي 
بسته شود. دو طرف درباره يك ليست خريد شامل هواپيماها، كشتي ها 
و بمب هاي هوشمند با هم صحبت كردند. پس از آن بود كه يك مقام 
امريكايي موضوع خريد سامانه راداري پيچيده با قابليت ساقط كردن 
موشك هاي بالستيك را مطرح كرد.« »جارد كوشنر« در جريان نشست 
هيئتي از عربستان سعودي با مسئوالن »الكهيد مارتين«، در تماسي 
تلفني از مدير اين شركت خواس��ته بهاي سامانه موشكي »تاد« را كم 

كند تا رياض اين سامانه را بخرد.

 جنگنده هاي چين هواپيماي امريكا را
رهگيري كردند

ارتش امريكا گفته است دو جت سوخوي اس يو- ۳0، چين در عمليات 
رهگيري »غيرحرفه اي« يك هواپيماي امريكايي شركت داشته اند. 
 شبكه خبري سي ان ان روز جمعه به نقل از يكي از مقامات امريكا گفته 
است كه يكي از جت هاي چيني به نزديكي ۴5 متري هواپيماي دبليو 
سي135- آمده و بر فراز اين هواپيما پرواز كرده است. امريكا گفته كه اين 
هواپيما در مأموريت رديابي مواد راديواكتيو در حريم هوايي بين المللي 
بر فراز درياي شرقي چين بود. تنش به دليل فعاليت امريكا درنزديكي 
آب هاي بين المللي در خارج از سواحل چين افزايش يافته است. لوري 
هاجز، س��خنگوي نيروي هوايي امريكا گفته است: »اين رهگيري روز 
چهارش��نبه 17 مه اتفاق افت��اد و دليل آن مانوره��اي خلبان چيني و 
همچنين سرعت و نزديكي هر دو هواپيما، اقدامي غيرحرفه اي بود.« به 
گفته هاجز، اين مسئله از طريق كانال هاي ديپلماتيك و نظامي مناسب 
با چين در ميان گذاشته شده و تحقيقات نظامي در جريان است. چين 
در مورد اين حادثه اظهار نظري نكرده، اما امريكا را به انجام پروازهاي 
تجسسي برفراز آب هاي چين متهم كرده است. چين همچنين مكرراً از 
امريكا خواسته است به گشت زني در اين منطقه پايان دهد. چين تقريباً 
بر تمامي مناطق مورد مناقشه در درياهاي شرقي و جنوبي چين ادعاي 
حاكميت دارد اما چندين كشور ديگر هم مدعي حاكميت بر اين منطقه 
هستند. هواپيماهاي تجسسي امريكا پيشتر هم به دنبال يافتن شواهدي 
احتمالي از آزمايش هاي هسته اي كره شمالي در اين منطقه گشت زني 
كرده اند. همزمان منابع دفاعي امريكا ديروز اع��الم كردند، دومين ناو 
هواپيمابر اين كش��ور با نام »يو اس اس رونالد ريگان« پس از آزمايش 
اخير موشكي كره شمالي در حال استقرار در سواحل كره جنوبي است. به 
گزارش خبرگزاري اسپوتنيك، اين ناو هواپيمابر در نهايت بايد جايگزين 
ناو هواپيمابر يو اس اس كارل وينستون شود كه ماه گذشته ميالدي براي 
نشان دادن قواي نظامي امريكا در شبه جزيره كره مستقر شد. اين دو ناو 
هواپيمابر قرار است در رزمايش هاي نظامي مشترك شركت داده شوند. 
ناو هواپيمابر رونالد ريگان روز سه شنبه آب هاي ژاپن را ترك و به سمت 

آب هاي كره به حركت درآمد. 
-----------------------------------------------------

 ترامپ: تعيين بازرس ويژه تحقيق
به ضرر امريكاست

دونال�د ترام�پ تعيين ب�ازرس وي�ژه ب�راي تحقي�ق در پرونده 
ارتب�اط تي�م انتخابات�ي او ب�ا روس�يه را مضح�ك و ب�ه ض�رر 
امري�كا خواند. ب�ا اين ح�ال او تأكيد كرد ك�ه به تصمي�م وزارت 
دادگس�تري براي رس�يدگي به اين پرون�ده احت�رام مي گذارد. 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا انتقادهاي خود از تعيين بازرس ويژه 
براي بررس��ي اتهام ارتباط تيم انتخاباتي او با مقام هاي روسيه را تشديد 
كرده است. به گزارش شبكه  س��ي ان ان، ترامپ شامگاه پنج شنبه اعالم 
كرد: »من فكر مي كنم اين كار ]تعيين بازرس ويژه[ به طور وحشتناكي به 
كشور ما ضرر مي زند زيرا اين كار نشان مي دهد كه كشور ما دوپاره شده 
و در اغتشاش و تفرقه فرورفته اس��ت.« پيش از اين اظهارات، ترامپ در 
يك كنفرانس خبري مشترك با خوان مانوئل سانتوس، رئيس جمهوري 
كلمبيا در كاخ سفيد گفت هيچ تباني مخفيانه اي بين او و دولت روسيه 
وجود نداشته اس��ت. روز چهارشنبه وزارت دادگس��تري امريكا »رابرت 
مالر«، رئيس پيش��ين اف بي آي را به عنوان بازرس ويژه مأمور رسيدگي 
به ارتباط و همكاري تيم انتخاباتي ترامپ با متهم روس��يه كرد. بازرس 
ويژه همچنين مأموريت دارد كه در باره اعمال نفوذ احتمالي روسيه در 
انتخابات رياست جمهوري 201۶ امريكا تحقيق كند. اين اقدام با استقبال 
ديگر احزاب سياسي امريكا نيز روبه رو شده است. ترامپ اين اتهام را رد 
كرد كه از جيمز كومي، رئيس اف بي آي، خواسته تحقيقات عليه مايكل 
فلين، مشاور سابق امنيت ملي كاخ سفيد را متوقف كند. جيمز كومي و 
فلين، هر دو در ارتباط با پرونده اتهام ارتباط تيم ترامپ با روسيه بركنار 
شده اند. منتقدان دولت ترامپ احتمال مي دهند ترامپ جيمز كومي را به 
اين دليل بركنار كرده كه او در حال تحقيق درباره ارتباط احتمالي ميان 
تيم ترامپ و مقام هاي روسيه بوده است. رابرت مالر، بازرس ويژه تحقيق 
درباره پرونده ارتباط ترامپ با روسيه، موظف ش��ده درباره اتهام توصيه 
ترامپ به جيمز كومي براي متوقف ساختن پرونده مايكل فلين نيز تحقيق 
كند. ترامپ اين تحقيق را نوعي »جست وجو و مجازات جادوگر« و خود را 
قرباني آن توصيف كرده است. از سوي ديگر، در پي باال گرفتن جنجال ها 
بر سر افشاي اطالعات محرمانه به روسيه، سخنگوي وزارت امور خارجه 
روسيه از آمادگي كشورش براي انتشار متن گفت وگوي سرگئي الوروف، 

وزيرخارجه اين كشور با ترامپ خبر داد.

   امريكا سفير تركيه را احضار كرد
درپي حمله اعضاي تيم حفاظتي »رجب طيب اردوغان« رئيس جمهور 
تركيه به معترضان كرد در واشنگتن مقابل سفارتخانه اين كشور، وزارت 
خارجه امريكا س��فير تركيه را براي اعتراض احض��ار كرد. يك منبع در 
وزارت خارجه امريكا به شبكه »س��ي ان ان« گفت »سردار قليچ« سفير 
تركيه در واش��نگتن روز چهارش��نبه و پيرو »اقدام عميقاً نگران كننده 
پرسنل امنيتي )رئيس جمهور تركيه( به اين وزارتخانه احضار شد. اين 
منبع همچنين از آغاز تحقيقات گس��ترده براي پاسخگو كردن عامالن 
اين حمله و همچنين ابراز نارضايتي به دولت تركيه خبر داد. همچنين 
سناتور »جان مك كين« رئيس كميته امور مسلح مجلس سناي امريكا 
گفت: »ما بايد س��فير تركيه را از كش��ور بيرون كنيم. بايد افرادي را كه 
عمل غيرقانوني ضرب و شتم وحش��يانه مردم را انجام دادند شناسايي 

و مجازات كنيم.«
---------------------------------------------------

   تأكيد صالح بر پايبندي  به ائتالف با انصاراهلل
علي عبداهلل صالح، رئيس جمهور سابق يمن گفت: پيشنهاد مالي سنگيني 
را دريافت كردم ت��ا مقابل آن به ائتالفم با انصاراهلل پاي��ان دهم، اما آن را 
نپذيرفتم. علي عبداهلل صالح افزود كه تمامي پيشنهادها و راهكارهاي ارائه 
شده از سوي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس، روسيه و امريكا باعث 
نخواهد شد كه او از مسيري كه در پيش گرفته، پا پس بكشد. وي گفت 
كه هيچ عيبي نيست كه يمن با ايران به عنوان يك كشور اسالمي بزرگ 
همپيمان ش��ود. علي عبداهلل صالح گفت كه به عنوان رئيس يك حزب 
مخالف آرزو مي كند كه تهران دست خود را براي ائتالف با وي دراز كند. 
---------------------------------------------------

   اردوغان: تا آرامش كامل، وضعيت فوق العاده باقي  است
رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه گفت: تا زماني كه همه امور در 
كشور به طور صلح آميز برقرار شود و رفاه و آرامش بر فضاي كشور حاكم 
باشد، ما نمي توانيم وضعيت فوق العاده را لغو كنيم. وي تأكيد كرد: »در 
بخش هايي از شرق و جنوب شرقي كشور در مناطقي نيروهاي حزب 
كارگران كردستان )پ. ك. ك( در حال جمع آوري تسليحات هستند 
و كوه هايي در اين مناطق به پناهگاه هاي آنها تبديل شده است.« تركيه 
وضعيت فوق العاده را بعد از كودتاي 15 ژوئيه در اين كشور به طور موقت 

اعالم كرد و تاكنون چندين بار آن را تمديد كرده است. 
---------------------------------------------------

   5 سرباز افغانستان در حمله خودي كشته شدند
منابع محلي در واليت ننگرهار در شرق افغانستان گفته اند كه يك سرباز 
پليس محلي، پنج همكار خود را كش��ته و بعد فرار كرده است. عطاءاهلل 
خوگياني، سخنگوي والي ننگرهار گفت كه اين س��رباز پليس در ابتدا 
همكارانش را مسموم كرد و بعد آنان را به قتل رساند. او گفت كه حادثه 
پنج شنبه شب در ولسوالي »غني خيل« واليت ننگرهار رخ داده است. 
خوگياني گفت كه تاكنون مش��خص نشده كه اين س��رباز به كجا فرار 
كرده است. شماري از رسانه هاي داخلي افغانستان گزارش داده اند كه اين 
حادثه در يك پاسگاه پليس رخ داده و سرباز مظنون به ارتكاب قتل در 
زماني كه مشغول كشيك بود، اقدام به كشتن ساير همكاران خود كرد. 
---------------------------------------------------

   تظاهرات مردمي در يونان به خشونت كشيده شد
گروهي از شهروندان يونان چهارشنبه شب در اعتراض به سياست رياضت 
اقتصادي دولت اين كشور در خيابان هاي آتن پايتخت تظاهرات كردند 
ولي اين تظاهرات به علت مداخله نيروهاي پليس به خش��ونت كشيده 
شد. اعتراض هاي سراس��ري در يونان در اعتراض به سياست دولت اين 
كشور مبني بر رياضت اقتصادي خدمات رساني را در اين كشور مختل 
كرده اس��ت. اين اعتراض ها همزمان با تالش نمايندگان مجلس يونان 
براي تصويب يك اليحه ديگر از سياس��ت هاي رياضت اقتصادي شروع 
شده است. در صورتي كه اين اليحه در مجلس يونان تصويب شود دولت 
از سال آينده بخش ديگري از سياس��ت هاي رياضت اقتصادي را در اين 

كشور اعمال خواهد كرد. 
---------------------------------------------------

   كابينه ژاپن اليحه كناره گيري امپراتور را تصويب كرد
هيئت دولت ژاپن روز جمعه اليحه اجازه كناره گيري امپراتور آكي هيتو 
را تصويب ك��رد. اين اليحه تنها ش��امل ماده مربوط ب��ه كناره گيري 
آكي هيتو از سلطنت اس��ت و مجوز اس��تفاده آن در آينده داده نشده 
است. وزير مسئول امور كابينه ژاپن گفته است كه اين اليحه به امضاي 
شينزو آبه، نخست وزير، رسيده و فوراً به پارلمان ژاپن ارسال خواهد شد 
و انتظار مي رود پارلمان ژاپن آن را به سرعت بررسي كند و به آن رأي 
مثبت بدهد. براساس اين اليحه، قانون كناره گيري امپراتور آكي هيتو 
سه س��ال اعتبار دارد و او مي تواند ظرف اين مدت از مقام خود استعفا 
كند. برخ��ي منابع نزديك به درب��ار گفته اند انتظار م��ي رود امپراتور 

آكي هيتو تا پايان سال آينده ميالدي استعفاي خود را اعالم كند.

احمدكاظمزاده

تعليق تحريم هاي هسته اي همزمان با وضع تحريم هاي جديد
ترامپ »متن« برجام را  تمديد  و روح برجام را نقض کرد 

حمله همزمان داعش و امريكا به نيروهای سوری
تالش برای كنترل مثلث مرزی عراق، سوريه و اردن تشديد شد

حاضران نشست  رياض در دام سلمان
عربستان از چند هفته پيش )و به طور مش��خص در پي ديدار محمد 
بن س��لمان وزير دفاع و نايب وليعهد( در تدارك س��فر دونالد ترامپ 
رئيس جمهور امريكا بر آم��ده و آن را با هياهو دنبال كرده اس��ت. اين 
سفر را ش��ايد بتوان پرهزينه ترين س��فر در تاريخ امريكا و عربستان و 
حتي در جهان ارزيابي كرد زيرا عالوه بر ريخت و پاش هاي معمولي كه 
در خاندان سعودي صورت مي گيرد، همه افرادي كه حاضر شده اند در 
نشست هاي رياض حضور يابند، امتيازات كالني چه در سطح فردي و 
چه در سطح دولتي دريافت كرده اند كه ارزش تنها يكي از اين امتيازات 
كه به شركت هاي تسليحاتي نزديك به محافل صهيونيستي داده شده 
به بيش از 110 ميليارد دالر مي رسد. بر اين اساس مي توان گفت، همه 
كس��اني كه در رياض حضور يافته اند نه به عالقه خود بلكه با پول و دالر 
تطميع شده اند، بنابراين اين حضور نه با اصول و قوانين بين المللي مطابقت 
دارد و نه با ارزش هاي فردي و ملي شركت كنندگان. به دليل بين المللي 
عربستان و شخص محمد بن س��لمان به لحاظ نقش و عملكرد خود در 
جنگ يمن اكن��ون در موقعيت جنايتكار جنگي ق��رار دارند كه عالوه بر 
كشتار و مصدوميت هزاران يمني اكنون نزديك به 20 ميليون نفر از مردم 
اين كشور با قحطي روبه رو ش��ده اند كه با بيماري هاي واگيردار همچون 
وبا نيز دس��ت به گريبان هس��تند. در چنين وضعيتي كشورها و مجامع 
جهاني و منطقه اي اعم از غربي، اس��المي و عربي قاعدتاً بايد عربستان را 
براي پايان دادن به تجاوزات خود به يمن و جب��ران صدمات وارده تحت 
فشار قرار مي دادند نه اينكه با ش��ركت در نشست هاي رياض مجوز ادامه 
اين تجاوزات را به عربستان و ش��خص محمد بن سلمان دهند، حتي اگر 
شركت كنندگان در نشس��ت هاي رياض نيز چنين قصد و نيتي نداشته 
باشند. بي ترديد كساني كه اين نشس��ت ها را تدارك ديده اند در تالشند 
وجهه و اعتبار ش��ركت كنندگان را قرباني مطامع و سياست هاي خاص 
خود كنند كه برخي ابعاد داخلي دارد و به جنگ قدرت خاندان سلمان و 
در رأس آن محمد بن سلمان با بقيه شاهزاده ها مربوط مي شود و برخي 
ديگر ابعاد خارجي دارد و به سياست هاي وي در خصوص استمرار جنگ در 
يمن و عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي و احياي پروژه ايران هراسي 
ارتباط پيدا مي كند كه البته اين بعد در يك پكيج عمل مي كنند، بنابراين 
كساني كه در نشست هاي رياض حضور يافته اند خواسته يا ناخواسته در 
دام محمد بن سلمان افتاده اند كه خود شخص وي نيز در دام راستگرايان 
صهيونيستي افتاده است كه اكنون دولت ترامپ را در مشت خود گرفته اند. 
اين افراد هر مابه ازايي هم كه دريافت كرده باشند باز در مقابل صدماتي كه 
به طور مستقيم و غيرمستقيم از ندانم كاري هاي محمد بن سلمان متحمل 

مي شوند، چيزي نيست و نوعي ارزان فروشي محسوب مي شود.
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