
در پی ادعای برخی 

روح اهلل صالحی
      گزارش

رس�انه       ها درباره 
تواف�ق جنب�ش 
انصاراهلل بر سر تحویل بندر الحدیده به سازمان 
ملل، رهب�ران انص�اراهلل این ادع�ا را تكذیب 
كردند. عضو شورای سیاسی انصاراهلل گفت كه 
درباره تحویل الحدیده بحث نشده و تنها چیزی 
كه روی آن بحث می شود روند نظارت بین المللی 
بر بندر اس�ت نه به دس�ت گرفت�ن اداره آن. 
در حالی ائتالف سعودی سعی دارد استان الحدیده 
را از دس��ت نیروهای یمنی خارج كند و آن را به 
دست سازمان ملل كه به طور غیرمستقیم حامی 
س��عودی       ها اس��ت، بس��پارد، نیروهای انصاراهلل 
می گویند در این باره مذاكره ای در كار نیس��ت. 
محمد البخیتی، عضو ش��ورای سیاسی انصاراهلل 
یمن در گفت وگ��و ب��ا خبرگزاری اس��پوتنیک 
گفت:»روند تحوی��ل بندر الحدیده به س��ازمان 
ملل قباًل و طی روزهای اخیر مطرح نشده و تنها 
چیزی ك��ه روی آن بحث می ش��ود روند نظارت 
بین المللی بر بندر است نه به دست گرفتن اداره 
آن«. وی تأكید كرد:»ائتالف عربی قباًل درخواست 
تحویل بندر را داده بود اما س��ازمان ملل رد كرد، 
چون این موضوع در حوزه اختیارات سازمان ملل 
نیست و مذاكرات كنونی با سازمان ملل مربوط به 

بازگرداندن تیم سازمان ملل است كه قباًل در این 
بندر بود«. روز جمعه خبرگزاری رویترز به نقل از 
برخی منابع یمنی مدعی ش��ده بود كه انصاراهلل 
برای واگذاری كنترل بندر الحدیده به س��ازمان 
ملل اعالم آمادگی كرده است. این درحالی است 
كه مارتین گریفیتث، نماینده س��ازمان ملل در 
یمن هفته گذشته به صنعا رفته بود تا با رهبران 
انصاراهلل بر سر نظارت س��ازمان ملل بر الحدیده 
گفت وگو كند كه این مذاك��رات نتیجه ای در بر 
نداشت. با اشغال الحدیده، كه تنها راه كمک رسانی 
خارجی به یمنی       ها و نزدیک به پایتخت اس��ت، 
اهرم فشار س��عودی      ها به انصاراهلل تشدید خواهد 
شد و یمنی       ها حاضر به از دست دادن این منطقه 
استراتژیک نیس��تند. س��ازمان ملل در حالی به 
دنبال خروج الحدیده از دس��ت انصاراهلل است كه 
جنایات سعودی      ها در یمن را محكوم نكرده است 
و با سكوت خود، دست ائتالف عربی را برای كشتار 
یمنی      ها باز گذاشته است.  محمد البخیتی در ادامه 
گفت وگوی خود درباره تحوالت میدانی الحدیده 
نیز گفت:»نیروهای ائتالف خسارت های شدیدی 
طی سه روز گذشته متحمل شده اند و از مناطقی 
در منطقه الدوار عقب رفته اند. نیروهای مردمی و 
ارتش یمن توانس��تند خطوط امدادرسانی آنها را 
در پنج منطقه در امتداد ساحل قطع كنند و این 

امر منجر به شكس��ت نیروهای ائتالفی می شود 
كه در طول مناطق س��احل هس��تند«. البخیتی 
افزود:»حس��اب باز كردن ائتالف عربی بر راهكار 
نظامی غیرممكن اس��ت و ف��رودگاه و اطراف آن 
تحت تسلط نیروهای ارتش و كمیته های مردمی 
است و تسلط نیروهای ائتالف بر فرودگاه الحدیده 
صحت ندارد«. در روزهای اخیر ائتالف عربی بار      ها 
مدعی شده اس��ت كه فرودگاه الحدیده را تصرف 
كرده اما این خبر از س��وی یمنی       ها تكذیب شده 
است و ارتش یمن گفته است كه فرودگاه امن بوده 

و 100درصد در دست انصاراهلل است. 
   واكنش      ها به حمالت سعودی 

حمالت ظالمانه عربس��تان و متحدانش به بندر 
الحدیده، واكنش های گس��ترده ای را به همراه 
داش��ته اس��ت. به گزارش گاردین، ش��ماری از 
نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه و هنرمندان 
انگلیس در نامه ای به نخس��ت وزیر این كش��ور 
به حمایت لندن از حمالت س��عودی      ها به بندر 
الحدی��ده اعتراض كردن��د. این اق��دام با تجمع 
در برابر مقر نخس��ت وزیری انگلیس انجام شد. 
فع��االن حقوق بش��ری در واش��نگتن، پایتخت 
امری��كا هم با تجمع مقابل س��فارت عربس��تان 
تجاوزگری ائتالف س��عودی در یمن را محكوم 
كردند.  نیروهای عربستان و امارات حمله به بندر 

الحدیده را با پشتیبانی امریكا، انگلیس و فرانسه 
انجام می دهند. غربی      ها كه از ابتدای جنگ یمن 
با كمک های تسلیحاتی و لجستیكی ائتالف عربی 
را پشتیبانی می كردند االن به طور مستقیم وارد 
نبرد با یمنی      ها شده اند و حتی گفته می شود ترور 
صالح الصماد، رئیس شورای عالی یمن كه دو ماه 
پیش شهید شد هم توسط پهپادهای امریكایی 
انجام شده است. بندر الحدیده، محل اصلی برای 
ورود كمک       ها به مردم یمن در نیمه شمالی این 
كش��ور اس��ت و آژانس های كمک رسان هشدار 
داده اند كه اگر این حمالت ادامه دار باشد، فاجعه 
بشری رخ می دهد و جان صد      ها هزار نفر به خطر 
می افتد. تسلط بر بندر الحدیده به سعودی      ها این 
امكان را می دهد تا بر تمامی گذرگاه های آبی یمن 
سیطره یابند و بنابراین تالش می كنند با اشغال 
این منطقه و تكمیل محاص��ره یمن، انصاراهلل را 
تحت فشار قرار داده به پذیرش خواسته های خود 
وادار كنند. رژیم سعودی و ابوظبی می دانند كه به 
دلیل موقعیت جغرافیای راهبردی بندر الحدیده 
می توانند مسیر سیطره بر س��احل غربی یمن و 
همچنین دیگر نقاط این كشور را هموار سازند و 
همه توان خود را برای اشغال این بندر گذاشته اند 

و از متحدان غربی نیز كمک گرفته اند. 
   تلفات سنگین سعودی ها

ارتش و كمیته های مردمی یمن در چند عملیات 
نظامی ضربات سختی را بر متجاوزان سعودی وارد 
كردند. به گزارش شبكه المسیره، منابع نظامی در 
یمن اعالم كردند كه نیرو های ارتش و كمیته های 
مردم��ی در چند عملیات حس��اب ش��ده، موفق 
شدند خسارات سنگینی به نیرو های مزدور وارد 
آورند. یگان هایی از ارت��ش و كمیته های مردمی 
در عملیاتی در منطقه شمال مجیلیس به كاروانی 
از تجهیزات و ماشین جنگی متجاوزان و مزدوران 
آنها حمله كردند كه در این حمله خسارات بسیار 
س��نگینی به دش��من وارد ش��د. همزمان با این 
عملیات، یگان های نظامی دیگ��ری در عملیات 
مشابه در شمال شهرستان دریهمی موفق شدند با 
هدف قرار دادن تجهیزات جنگی دشمن در منطقه 
الجبیله، شش نیروی متجاوز و مزدور را از پای در 
آورند. بر اساس این گزارش، »ارتش و كمیته های 
مردمی در شهرستان تحیته نیز تحركات مزدوران 
را در دو منطقه از ش��مال این شهر هدف قرار داد 
كه به قول یک منبع نظامی در این عملیات چند 
ماشین جنگی به همراه سرنشینان آنها هدف قرار 
گرفته و منهدم شدند«. نیروهای یمنی تعدادی از 
مزدوران سعودی را در الحدیده محاصره كرده و از 
آنها خواسته اند خودش��ان را تسلیم كنند. به رغم 
برخورداری ائتالف س��عودی از تجهیزات نظامی 
پیشرفته، یمنی      ها بیش از 300 مزدور ائتالف را به 

هالكت رسانده  و دهها تن را به اسارت گرفته اند. 

56 میلیون ش�هروند ترک امروز برای شركت 
در انتخابات ریاس�ت جمه�وری و پارلمانی در 
شرایطی پای صندوق های رأی می روند كه اكثر 
نظرس�نجی   ها بخت پیروزی اردوغ�ان در این 
انتخابات را چیزی بین 48 تا 53 درصد پیش بینی 
كرده اند. در حالی كه نامزد برنده انتخابات برای 
پیروزی در دور اول انتخابات به بیش از 50 درصد 
آرا نیاز دارد، فارن افرز نوشته كه این انتخابات 
ممكن اس�ت آخرین ش�انس اح�زاب مخالف 
برای شكست دادن رجب طیب اردوغان باشد. 
 رجب طیب اردوغ��ان، رئیس جمهور تركیه روز 
یک ش��نبه در آخرین روز تبلیغ��ات انتخاباتی از 
مردم كشورش خواست در انتخابات امروز دوباره 
او را انتخاب كنند ولی محرم اینجه، جدی    ترین 
رقیب اردوغان نامزد ح��زب جمهوریخواه خلق 
اس��ت كه مخالفان امیدوارند بتواند او را شكست 
دهد. ناظران می گویند كه انتخابات امروز بعد از 
15 سال حكمرانی اردوغان در قامت نخست وزیر 
و رئیس جمهور، بزرگ ترین چالش برای اردوغان 
خواهد بود. روشن چاكر، از روزنامه نگاران برجسته 
تركیه گفته كه اردوغان این بار نمی تواند مهر خود 
را بر انتخابات بزند:»او به شدت در تالش است اما 
نمی تواند این بار مهر خود را بر انتخابات بزند. « این 
در حالی است كه به نوشته رویترز این انتخابات 
ممكن است آخرین ش��انس برای شكست دادن 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور قدرتمند این 
كشور و جلوگیری از فروپاش��ی كامل نهادهای 
دولتی تركیه باشد. با این حال، رویترز نوشته كه 
هرچند  اردوغان و حزب عدالت وتوسعه از شانس 
زیادی برای پیروزی برخوردارند، اما اكنون بیش 
از هر زمان دیگری آس��یب پذیرن��د  در حالی كه 

برخی نظرسنجی   ها پیش بینی كرده اند اردوغان 
در اولی��ن انتخابات بعد از همه پرس��ی بتواند در 
همین دور اول هر پنج رقیب دیگر خود را شكست 
دهد، برخی دیگ��ر از نظرس��نجی   ها پیش بینی 
می كنند كه انتخابات به دور دوم كش��یده شود. 
 )KONDA( » مؤسس��ه نظرس��نجی » كن��دا
كه نتیجه همه پرس��ی تغییر قانون اساس��ی 1۶ 
آوریل ۲01۷ را با ضریب خطای دو صدم درصد 
پیش بینی ك��رده بود،ح��اال پیش بینی كرده كه 
اردوغان نام��زد ائتالف جمهور ب��ا ۹/ 51 درصد 
آرا در مرحل��ه اول پیروز ش��ود و مح��رم اینجه، 
مهم  ترین رقی��ب اردوغان و نام��زد حزب مردم 
جمهوریخواه ۲۸ درصد، مرال آكشنر كاندیدای 
حزب خوب ۲/ 10 درصد و صالح الدین دمیرتاش 

حدود ۹ درصد آرا را به خود اختصاص دهند. در 
مقابل، مؤسس��ه » گزیجی « پیش بینی كرده كه 
رجب طیب اردوغان كاندی��دای ائتالف جمهور 
با ۲/ ۴۸ درصد و محرم اینج��ه كاندیدای حزب 
مردم جمهوریخواه با 1/ ۲۹ درصد آرا به دور دوم 
راه خواهند یافت. پای��گاه خبری » Odatv « كه 
رس��انه ای نئوناسیونالیس��ت حامی دولت تركیه 
است دیروز نتایجی را منتشر كرد كه نشان می داد 
اردوغان با 53 درصد آرا پیروز انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ۲۴ ژوئن است. اگر انتخابات به مرحله 
دوم كشیده شود، انتخابات در تاریخ ۸ ژوئیه برگزار 
خواهد شد و به گفته اغلب كارشناسان در صورتی 
كه انتخابات به مرحله دوم كشیده شود، رقابت در 

این مرحله بین اردوغان و اینجه خواهد بود. 

  مصاحبه دمیرتاش از زندان
انتخابات تركیه تحت تأثیر كودت��ای انتخاباتی 
سال ۲01۶ قرار دارد. سی ان ان ترک از بازداشت 
۴۷ نفر دیگر از اتباع تركیه به ظن دست داشتن 
در كودتای نافرجام س��ال ۲01۶ خبر داد و البته 
این در شرایطی است كه در دور جدید بازداشت    ها 
كه از پنج  شنبه آغاز شد، 1۲۴ نفر از سوی پلیس 
تركیه تحت پیگرد قرار گرفته ان��د كه همگی از 
رجال مذهبی مام��ور به آم��وزش نیروهای رده 
باالی ارتش تركیه هستند. صالح الدین دمیرتاش، 
نامزد ح��زب دموكراتی��ک خلق    ها ك��ه طرفدار 
كردهاست از زندان كارزار انتخاباتی خود را آغاز 
كرد و انتظار می رود كه بخ��ش عمده ای از آرای 
كرد   ه��ا و نیروهای چپ تركیه را كس��ب كند. بر 
اس��اس گزارش دویچه ول��ه، ب��رای دمیرتاش و 
حزبش این انتخابات سرنوشت ساز است، زیرا اگر 
حزبش از حدنصاب 10 درص��د عبور نكند دیگر 
نماینده ای در پارلمان نخواهد داشت. دمیرتاش، 
دیروز در مصاحبه خود ب��ا روزنامه گاردین كه از 
زندان انجام ش��ده، گفت: اینكه م��ن از زندان به 
سؤاالت مصاحبه پاس��خ می دهم نشان می دهد 
كه انتخابات روز یک   شنبه چقدر عادالنه خواهد 
بود؟! وی ادامه داد: به دلیل وضعیت فوق العاده، 
نگرانی و اضطراب بر جامعه تركیه مستولی است. 
رجب طیب اردوغان كمپینی را با تمام قدرتی كه 
بر جامعه و كشور دارد به راه انداخته و رسانه كاماًل 
در نفوذ و اختیار اوست. یک رقابت انتخاباتی كامل 
و درست غیرممكن است. یک همبستگی عظیم 
برای تغییر در تركیه وجود دارد. مردم از استبداد 
دولت عدالت و توسعه اشباع شده اند و انتخابات را 

فرصتی برای بیان تمایالت خود می دانند. 
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 رئیس اسبق سیا: امریکای کنونی 
مرا یاد برلین1933می اندازد

رئیس اسبق س�ازمان اطالعات مركزی امریكا)س�یا( با اشاره به 
سیاس�ت دولت ترامپ برای جداكردن كودكان از والدین مهاجر 
گفت: امریكای كنونی به واقع مرا به یاد »برلین 1933« می اندازد. 
به گزارش ایرنا، مایكل هیدن، رئیس اسبق سازمان اطالعات مركزی امریكا 
طی توئیتی دولت ترامپ را همچون نازی های آلمان دانسته و مسئله جدا 
ساختن كودكان از والدین مهاجر آنها را به اقدامات در اردوگاه آشویتس 
بیركنائو )درنزدیكی مرز آلمان با لهس��تان( تش��بیه كرده است.  هیدن 
همچنین به سی ان ان گفت: این پیامی است كه من در توئیت های خود به 
آن اشاره می كنم. من نمی گویم كه ترامپ هیتلر است یا دولت او به نوعی 
یک دولت )حزب( نازی است، اما آنچه كه می گویم این است كه اتفاقات 
زیادی در این كش��ور در حال رخ دادن اس��ت كه دقیقاً مرا به یاد اردوگاه 
بیركنائو نمی اندازد بلكه مرا به یاد»برلین1۹33« می اندازد، دولتی دروغگو، 
با پروپاگاندای دروغ، سعی در به حاشیه راندن دیگران دارد، اگر این قضیه 
پایان نیابد آنگاه تاریخ آلمان نازی پیش می آید. هیدن افزود: اكنون زمان 
آن رسیده و من می خواهم این هشدار را بدهم كه باید به این موارد توجه 
كنیم، چنانچه بی تفاوت باشیم امریكا می تواند در آخر به مكانی سیاه مانند 
آنچه برای دیگر كش��ور    ها رخ داد و برای آلمان اتفاق افتاد، تبدیل ش��ود.  
دونالد ترامپ در پی واكنش های انتق��ادی داخلی و بین المللی در اجرای 
سیاست بدون ارفاق، درمورخ ۲0 ژوئن برابر با 30 خرداد ماه حكمی را به 
امضا رساند كه جدا كردن كودكان از والدین مهاجر آنها را متوقف می سازد. 
به گفته كارشناسان این حكم در واقع علیه حكم قبلی خودش بود؛ خورخه 
راموس، تحلیلگر و روزنامه نگار امریكایی مكزیكی تبار با انتقاد ش��دید از 
دونالد ترامپ به سی ان ان گفت: اقدام به جدا كردن كودک از والدین طبق 
كنوانسیون های بین المللی»شكنجه« محسوب می شود و دونالد ترامپ و 
دولت وی دست به شكنجه كودكان مهاجران زده اند و شخص وی و دولتش 
مبادرت به درشت گویی می كند. دولت ترامپ در راستای سیاست مقابله 
با مهاجران و جلوگیری از ورود آنان به امریكا دستور داده كه مأموران این 
كشور والدین فاقد مدارک مهاجرتی را جمع كنند. كودكان این افراد در 
مراكز ویژه از والدین جدا شده و به صورت جداگانه با فنس    هایی به ارتفاع 

سه متر كه مانند قفس است نگهداری می شوند. 

سيدرحيمنعمتی

اردوغان معلق بین پیروزی و دور دوم
امروز اولین انتخابات تركیه بعد از همه پرسی برگزار می شود

انصاراهلل: برای تحویل الحدیده مذاکره نمی کنیم

»معامله قرن« برسر فلسطین بدون فلسطینی
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریكا، هیئت ویژه خود را از روز سه      شنبه 
گذشته به منطقه فرستاد تا با سران برخی كشورهای منطقه دیدار و در 
مورد طرح او موس��وم به معامله قرن گفت وگو كنند. این هیئت كه به 
سرپرستی جرد كوشنر، داماد و مشاور ویژه ترامپ و جیسون گرنبالت بود 
كار خود را از اردن و دیدار با عبداهلل دوم، پادشاه اردن، شروع كرد و بعد به 
عربستان رفت تا با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، دیدار كند و دیدار 
با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و دیدار با عبدالفتاح السیسی، 
رئیس جمهوری مصر مراحل بعدی س��فر بود تا ایستگاه آخر سرزمین 
اشغالی و دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، باشد. 
نگاه اجمالی به مسیر این سفر نشان می دهد كه هیئت ویژه ترامپ در 
برنامه خود دست كم به صورت رسمی در كرانه باختری توقفی نداشته تا 
با سران حكومت خودگردان دیداری داشته باشد و به این ترتیب، رایزنی 
مقدمه این هیئت در مورد معامله قرن بدون هیچ گونه دیدار و مذاكره ای 

با یكی از طرف های اصلی موضوع انجام گرفته است. 
این رفتار هیئت ویژه امریكایی می تواند به دلیل مخالفت محمود عباس، 
رئیس تشكیالت خودگردان فلسطینی، با سفر این هیئت باشد كه ضمن 
تماس با كش��ورهای عربی اعالم كرده بود و به آنها در مورد همكاری با 
امریكا برای ترویج معامله قرن هشدار داده بود. با وجود این مخالفت و 
هشدار، كوشنر و همراهانش كار خود را كردند، چرا كه امریكا از ابتدای 
كار ترامپ به طور كلی طرف فلس��طینی را از برنامه خود كنار گذاشته 
است. در واقع، رؤسای جمهور س��ابق امریكا برای پیشبرد روند سازش 
و حفظ ظواهر امر هم كه شده سعی در نگه داشتن طرف فلسطینی در 
این روند داشتند اما ترامپ این معادله را به هم زده و در سفرهای قبلی 
كوشنر هم توجهی به طرف فلسطینی نشده بود. ترامپ با این كار قاعده 
بازی كاخ سفید را به هم زده و با اتكا به سران برخی كشورهای عربی به 
خصوص سعودی      ها و شخص محمد بن سلمان كار خود را پیش می برد. 
سفر محمود عباس به عربستان در دسامبر گذشته به همین دلیل بود كه 
امریكا با كنار گذاشتن طرف فلسطینی در روند خود تماس با این طرف را 
به عهده محمد بن سلمان گذاشته كه نقش كارگزار امریكا را برای اجرای 
معامله قرن به عهده گرفته است. به این ترتیب، ترامپ سعی می كند كه 
دیگر دغدغه ای برای راضی كردن طرف فلسطینی حتی جریان موافق 
سازش نداشته باش��د و به جای آن روی همكاری تام و تمام محمد بن 
سلمان و یكی دو رهبر كشورهای عربی حساب می كند كه از قبل آمادگی 

خود را برای پذیرش معامله قرن نشان داده اند. 
این نحو كنار زدن فلسطینی      ها برای رسیدن به نقطه ای از تحمیل چیز 
تازه ای در تاریخ فلسطین و ایستادگی هفت دهه فلسطینی      ها در مقابل 
اشغال سرزمین مادری نیست. این مشابهت تا آنجا پیش رفته كه ارتجاع 
عربی همان كاری را تكرار می كند كه برای تأسیس      رژیم صهیونیستی 
در سال های دور     می شد. خرید خانه از فلسطینی      ها و تحویل خانه      ها به 
صهیونیست      ها در آن سال      ها توسط تجار منفعت طلب عربی انجام      می شد 
كه باعث شد صهیونیست      ها جای پای خود را در فلسطین محكم كنند 
و حاال همین كار برای یهودی سازی كامل بیت المقدس از سوی همین 
تجار عربی و البته حمایت سیاسی شیوخ عرب انجام می شود. تارنمای 
خبری الخلیج الجدید به نقل از كمال الخطی��ب، نایب رئیس جنبش 
اسالمی در سرزمین های اشغالی 1۹۴۸، اعالم كرده محمد بن زاید آل 
نهیان، ولیعهد امارات عربی متحده، یك��ی از تاجران نزدیک به خود را 
مأمور خرید خانه های فلسطینی در بیت المقدس و واگذاری این خانه      ها 
به صهیونیست      ها كرده و این تاجر در اجرای مأموریت خود حتی حاضر 
شده مبلغ ۲0 میلیون دالر را برای خرید خانه ای بپردازد. طرح بازسای 
غزه وجه دیگر این جریان اس��ت كه امریكا می خواهد با وعده این طرح 
و البته دالرهای نفتی همین شیوخ عربی ساكنان غزه را تطمیع كند تا 
دس��ت از مقاومت بردارند. این تالش      ها و مقدمه چینی      ها برای اجرایی 
كردن معامله قرن در حالی صورت می گیرد كه تظاهرات مردمی غزه به 
نام تظاهرات بزرگ بازگشت عزم مردم غزه را برای ایستادگی در مقابل 
هر طرح سازشی از جمله همین معامله قرن ثابت كرد. این تظاهرات به 
روشنی پاشنه آش��یل معامله قرن ترامپ را نشان داد، به این معنا كه او 
می تواند هر جریانی از فلسطینی      ها را نادیده بگیرد و تنها با شیوخ عربی 
معامله  كند و حتی آنها را مجبور به پرداخت صد     ها میلیون دالر بكند، 
اما نمی تواند مردمی را راضی به معامله خود كند كه دهه  ها است از خانه 
خود رانده شده اند و همین مردم بوده اند كه با وجود سه نسل آوارگی نام 

فلسطینی خود را حفظ كرده اند. 
یک روزنام�ه عبری زب�ان از دی�دار محرمانه 
نخس�ت وزیر رژیم صهیونیس�تی ب�ا ولیعهد 
عربستان در اردن پرده برداشت كه در راستای 
گفت وگو درباره معامله قرن انجام شده است. 
با گذش��ت زم��ان، اخبار جدی��دی از پش��ت پرده 
عادی س��ازی رواب��ط عربس��تان س��عودی و رژیم 
صهیونیستی افشا می شود. جاكی اوجی، تحلیلگر 
مس��ائل كش��ورهای عربی در رادیوی ارتش رژیم 
صهیونیستی روز     شنبه در مقاله ای در روزنامه عبری 
زبان معاریو نوش��ت:»محمد بن س��لمان، ولیعهد 

عربستان در نشستی دوجانبه با حضور عبداهلل دوم، 
پادش��اه اردن و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در ش��هر امان حضور یافت«. معاریو 
نوشت:»چه این اطالعات درس��ت باشد چه غلط، 
اسرائیل و عربستان رایزنی     هایی مستقیم با یكدیگر 
داشته و دیدارهای متعددی میان مسئوالن دو طرف 
در اماكن مختلف به دور از رسانه     ها انجام شده و این 
امر حالتی روتین به خود گرفته است«. این روزنامه 
صهیونیستی در ادامه نوشت:»در حاشیه سفر جارد 
كوشنر، داماد و مشاور رئیس جمهور امریكا و جیسون 

گرینبالت، فرستاده رئیس جمهور امریكا به خاورمیانه 
به اراضی اشغالی آن دو برای گفت وگو درباره معامله 
قرن با نتانیاهو دیدار كردن��د«. روزنامه هاآرتص نیز 
پیش تر نوش��ته بود:»جزئیاتی كه از ط��رح دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریكا برای خاورمیانه موسوم 
به » معامله قرن « منتشر شده پیشنهاداتی كامالً دور از 
حداقل شروط تعیین شده از سوی فلسطینی هاست. 
طبق جزئیات منتشر شده امریكا قصد دارد در مقابل 
عقب نشینی اسرائیل از سه الی پنج روستای فلسطینی 
واقع در اطراف قدس اشغالی،  روستای ابودیس واقع در 

شرق قدس اشغالی را به عنوان پایتخت فلسطین اعالم 
كند«. بن سلمان در آوریل گذشته در مصاحبه ای كه 
از س��وی مجله آتالنتیک امریكا منتشر شد، مدعی 
شد: اس��رائیلی     ها حق دارند در س��رزمین خود در 
صلح و آرامش زندگی كنند. این صحبت بن سلمان 
نشانه ای آشكار از نزدیكی هر چه بیشتر روابط ریاض و 
تل آویو بود. عربستان در مارس گذشته برای اولین بار 
پروازهای تجاری خود به اراضی اشغالی را آغاز كرد كه 
این امر از سوی مسئوالن اسرائیل تقدیر شده و آن را 

تحولی تاریخی توصیف كردند.

دیدار محرمانه نتانیاهو و بن سلمان درباره »معامله قرن « 
  پرونده

15 فروپاشی اتحادیه اروپا با سقوط مرکل 
اختالف میان دو حزب محافظه كار آلمان بر سر سیاست های پناهندگی، 
ادامه كار دولت ائتالف�ی در برلین را با خطر روبه رو كرده اس�ت. این 
درحالی است كه از هر دو آلمانی یک نفر خواستار استعفای صدراعظم 
این كشور كه همچنان طرفدار ادامه مسامحه با مهاجران است، هستند ؛ 
اتفاقی كه اگر محقق شود یكی از ستون های اصلی اتحادیه اروپا فرو 
خواهد ریخت. از سوی دیگر با ادامه مشاجره مهاجرتی میان فرانسه و 
ایتالیا، معاون نخست وزیر و وزیر كشور ایتالیا اعالم كرد آینده اتحادیه 
اروپا در خطر است و سرنوش�ت آن طی یک سال معلوم خواهد شد.

بنابر گزارش نشریه آلمانی »فوكوس«، نظرسنجی كه مؤسسه تحقیقاتی 
YouGov روز جمعه منتشر كرده است، ۴3 درصد از آلمانی    ها از كناره گیری 
مركل از قدرت حمایت می كنند.  كمی بیشتر از ۴۲ درصد از افرادی كه نظر 
آنها پرسیده شده است هم می خواهند مركل همچنان بر مسند قدرت باقی 
بماند. 15 درصد هم نظر خاصی نداشته اند.  حتی حامیان دولت محافظه كار 
آلمان به دو بخش تقسیم شده اند. ۶3 درصد از آنها همچنان به ادامه كار مركل 
رأی می دهند و این در حالی است كه ۲۷درصد هم خواستار كناره گیری وی 
هستند.  همچنین نیمی از مردم آلمان كه در نظرسنجی شركت داشتند، 
معتقدند كه دولت كنونی آلمان تا س��ال ۲0۲1 دوام نخواهد آورد.  شكاف 
عمیقی میان دو حزب ائتالفی در دولت آلمان حكمفرماست. حزب دموكرات 
مسیحی - حزب مركل- خواستار تداوم سیاست های مهاجرتی كنونی است 
و حزب سوسیال مسیحی از طرحی حمایت می كند كه بر طبق آن می توان 
پناهجویان را راحت تر از مرزهای آلمان اخراج كرد.  هورست زهوفر، وزیر كشور 
آلمان و رئیس اتحادیه سوسیال مسیحی كه به تازگی طرحی را برای دیپورت 
مهاجران به مجلس داده اس��ت،  در گفت وگویی با روزنام��ه » زوددویچه « 
كه متن آن روز ش��نبه، ۲3ژوئن منتشر شد آش��كار كرد كه قصد ندارد از 
سیاست های سختگیرانه خود درباره نحوه برخورد با متقاضیان پناهندگی 
عقب نش��ینی كند.  زهوفر با بیان اینكه صدراعظم آلم��ان تالش می كند 
مانع اجرای طرح او شود، تصریح كرده است: »ما چنین چیزی را نخواهیم 
پذیرفت.«  از سوی دیگر ماتئو سالوینی، نخست وزیر پوپولیست ایتالیا كه این 
روز   ها كشورش روابط تنش آلودی با فرانسه درباره میزان حمایت از مهاجران 
دارد، در مصاحبه با مجله اشپیگل گفت: » طی یک سال معلوم خواهد شد كه 
آیا اروپای متحد حفظ خواهد شد یا نه.« سالوینی خاطرنشان كرد كه ایتالیا 

دیگر نمی تواند مهاجران را بپذیرد.

 ترامپ: کره شمالی همچنان
 یک تهدید اتمی است

رئیس جمهور امریكا گفته است كه با وجود موفقیت  آمیز بودن نشست 
با رهبری كره شمالی، این كشور همچنان یک تهدید اتمی محسوب 
می شود. رئیس جمهور امریكا همچنین، تحریم های این كشور علیه 
كره شمالی را تمدید كرده و دلیل آن را » تهدید فوق العاده « این كشور 
به دلیل داشتن سالح های هسته ای خوانده است. با این حال وزارت 
دفاع امریكا اعالم كرده كه واشنگتن و كره جنوبی توافق كرده اند به 
صورت نامحدود دو مانور آموزشی نظامی را به حالت تعلیق درآورند. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریكا پس از بازگشت به واشنگتن و مطرح 
كردن این مسئله كه نشس��ت با كیم جونگ اون، رهبری كره شمالی 
بسیار موفقیت  آمیز بوده، در توئیتی نوشت:  دیگر هیچ تهدید اتمی از 

جانب كره شمالی وجود ندارد. امشب خوب بخوابید!
اما حاال ترامپ دوباره اعالم كرده كه كره شمالی همچنان یک تهدید اتمی 
محسوب می شود.  وی در اعالمیه ارس��الی خود به كنگره كه روز جمعه 
صورت گرفت، موضعی متفاوت به خود گرفت و به این مسئله اشاره كرد 
كه چرا دولت امریكا باید تحریم های سخت اقتصادی خود را كه در دوران 
جورج بوش پسر،  رئیس جمهور اسبق امریكا اعمال شده، همچنان حفظ 
كند.  در این بیانیه آمده است: موجودیت و خطر گسترش تسلیحات اتمی 
در شبه جزیره كره و اقدامات و سیاست های دولت كره شمالی همچنان 
تهدیدی غیرمعمول و فوق العاده برای امنیت ملی ما، سیاست خارجی و 
اقتصاد ایاالت متحده محسوب می شود. من برای یک سال دیگر وضعیت 
اضطراری ملی را در ارتباط با كره شمالی تمدید می كنم. خطر تولید و تكثیر 
مواد با قابلیت ساخت تسلیحات هسته ای در شبه جزیره كره و اقدامات و 
سیاست های دولت كره شمالی همچنان تهدیدی علیه امنیت، سیاست 
خارجی و اقتصاد امریكا است. همچنین رئیس جمهور امریكا تصمیم گرفته 
است تحریم های اقتصادی علیه كره شمالی را برای مدت یک سال تمدید 
كند. این تحریم    ها شامل مس��دود كردن دارایی های دولت و مقام های 
كره شمالی در امریكا و ممنوع كردن امریكایی    ها از مالكیت كشتی های 
متعلق به كره شمالی است.  این تحریم   ها از سال ۲00۸ تاكنون هر ساله 
تمدید شده است. از سوی دیگر دانا وایت، سخنگوی وزارت دفاع امریكا 
گفت: برای حمایت از تحقق برون داد نشست سنگاپور و با توجه به شرایط 
كره جنوبی، جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریكا به صورت نامحدود مانورهای 
نظامی با كره جنوبی را به حالت تعلیق درآورده است.  وی ادامه داد: تعلیق 
شامل مانور موسوم به » نگهبان آزادی « و دو رزمایش دیگر آموزشی است 
كه قرار بود در سه ماه آتی برگزار شود.  وزارت دفاع كره جنوبی نیز در پی 
اعالم تعلیق این مانورهای نظامی اعالم كرد: كره جنوبی و امریكا تصمیم 

گرفتند این رزمایش   ها را به صورت نامحدود تعلیق كنند.

   توئیتر و فیس بوک حزب اهلل مسدود شد
حزب اهلل لبنان با انتشار پیامی از بسته شدن بدون هشدار حساب توئیتر و 
فیس بوک خود خبر داد و اعالم كرد كه این اقدام »بخشی از مبارزات تبلیغاتی 
علیه مقاومت به دلیل نقش مهم دستگاه اطالعاتی این سازمان در عرصه های 
مختلف « اس��ت. توئیتر و فیس بوک تاكنون درباره مسدود شدن حساب 
حزب اهلل هیچ گونه اظهار نظری نكرده اند. فیس بوک پیش از این و در سال 

۲01۷ نیز به مدت كوتاهی حساب كاربری حزب اهلل را مسدود كرده بود. 
-------------------------------------------------------------
   نشنال اینترست: گسترش ناتو مهلک     ترین اشتباه امریكا است

دیو ماجومدار، دبیر بخش نظامی مجله » نش��نال اینترست « معتقد است 
كه گسترش ناتو به سوی شرق » مهلک     ترین اشتباه در سیاست امریكا طی 
تمام دوره پس از جنگ سرد بوده است.« به گزارش اسپوتنیک. به گفته وی، 
سیاست توسعه طلبانه ناتو روابط مسكو و واشنگتن را بطور محسوس تیره كرده 
است. دیو ماجومدار معتقد است گسترش ناتو » بذر خصومت « را بین روس    ها 
و امریكاییان كاشته است.  روزنامه نگار امریكایی خاطرنشان می سازد اقدامات 
ناتو باعث تجلی » گرایش های ضد غربی در جامعه روسیه « شده و روح جنگ 
سرد را احیا كرده است. ماجومدارتأكید می كند كاخ سفید پس از گسترش ناتو 

نتوانست روسیه را به ساختار جدید امنیتی آتالنتیک شمالی جذب كند. 
-------------------------------------------------------------

   كریمه » بی صاحب « از سایت بلومبرگ حذف شد
خبرگ��زاری امریكایی بلومبرگ گزارش داد نقش��ه جه��ان را كه در آن 
جمهوری كریمه روسیه به عنوان سرزمین بی صاحب نشان داده شده ، از 
سایت خود حذف كرده است. به گزارش اسپوتنیک، پیش تر بلومبرگ یک 
داده نمایی درباره انتخابات در كشورهای درحال توسعه منتشر كرده بود. در 
نقشه مربوطه كریمه بین اوكراین و روسیه به عنوان یک سرزمین بیطرف 
و بی صاحب نشان داده شده بود. به دنبال آن سفارت اوكراین در واشنگتن 
در صفحه خود در توئیتر بلومبرگ را به تصحیح نقشه خود فرا خوانده و 
كریمه را بخش��ی از اوكراین نامیده بود. هرچند بلومبرگ نقشه جهان با 
كریمه » بی صاحب « را از سایت خود حذف كرده، این نقشه در توئیتر هنوز 
در دسترس است. والدیسالو گانجارا، نماینده شورای دولتی كریمه انتشار 
چنین نقشه ای را عالمت مهمی حاكی از آن دانسته بود كه در غرب دارند 

درک می كنند كه كریمه بخش الینفک روسیه است. 
-------------------------------------------------------------

   اعتراف دیپلمات سابق واتیكان به سوء استفاده جنسی
یک كش��یش كاتولیک كه به عن��وان دیپلمات در س��فارت واتیكان در 
واشنگتن كار می كرد، روز جمعه در آغاز جلسه محاكمه خود اعتراف كرد 
در زمان خدمت در امریكا، تصاویر مربوط به سوء استفاده جنسی از كودكان 
را در اختیار داشته است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، 
آلبرتو كاپال كه در ماه آوریل بعد از فراخوانده شدن به رم پایتخت ایتالیا 
بازداشت ش��د، در دادگاه اعالم كرد بعد از عزیمت به امریكا برای تصدی 
سمت دیپلماتیک، در سال ۲01۶ به تمایالت و خواسته های » بیمارگونه « 
دچار شد. در اوت ۲01۷ وزارت امور خارجه امریكا به واتیكان اطالع داد 
یكی از اعضای هیئت دیپلماتیک واتیكان در واش��نگتن، احتماالً قانون 

مربوط به تصاویر سوء استفاده جنسی از كودكان را نقض كرده است.
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