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کارزار شام

ترامپ با پس گرفتن امضای همکاری میان آمریکا و همپیمانان اروپاییاش ،جنگ جهانی اقتصادی را وارد مرحلهای جدید کرد

افول گروه 7

هیچگونهکمکینمیتواندجایگزینحمایت
مردمی باشد

اسد :غرب مسؤول کشتارها
در سوریه است

رئیسجمه��وری س��وریه در گفتوگ��و ب��ا
ساندیمیل ،نش��ریه آخر هفتههای میلآنالین،
گفت ایران و روسیه به دعوت دولت سوریه به این
کشور آمدهاند و حضورشان مشروع است ،در حالی
که آمریکا و انگلیس به صورت غیرقانونی آمدهاند
و این اقدام آنان تجاوز است و حاکمیت سوریه را
نقض کردهاند .بشار اسد افزود :سوریه اصلیترین
کش��وری اس��ت که با حمایت ایرانیها و روسها
با داعش مبارزه کرده اس��ت و هیچ کشور دیگری
اینچنین با داعش مقابله نکرده اس��ت .وی تاکید
کرد :غرب و نظامیان غربی که ائتالفی را با رهبری
آمریکا تش��کیل دادند ،در واقع از داعش حمایت
میکردند .اسد ادامه داد :برای نمونه چند روز پیش
وقتی داعشیها به نیروهای سوری حمله کردند و
سوریه از خود دفاع و آنان را شکست داد ،در پاسخ
آمریکاییها به نیروهای سوریه در بخش شرقی این
کشور حمله کردند.
اس��د در ادامه به س��اندیمیل گف��ت« :ما با
تروریس��تها مبارزه میکنیم و آن تروریستها
تحت حمای��ت دولت انگلیس ،دولت فرانس��ه،
دولت آمریکا و دستنش��اندههای آن��ان در اروپا
یا در منطقه هس��تند .ما باآنها [تروریس��تها]
مب��ارزه میکنیم و برای مبارزه با تروریس��تها،
از حمایت عموم��ی در س��وریه برخورداریم ،به
همین دلیل است که ما پیشرفت کردهایم .دلیل
این پیش��رفتها تنها داشتن حمایت ایرانیها و
روسها نیس��ت ،آنها نمیتوانند جایگزینی برای
حمایت عمومی باش��ند» .رئیس جمهور سوریه
ب��رای نمون��ه از ع��دم حمایته��ای مردمی به
حکومت قبل از انقالب ایران اش��اره کرد و گفت:
شاه ایران یک دستنشانده غربی بود که نتوانست
در برابر مخالفت مردمی مقاومت کند و نابود شد،
کل حکومت وی نی��ز در طول چند هفته نابود
ش��د و وی مجبور به گریز از کش��ور شد .وی در
پاسخ به سوال خبرنگار که پرسید :برخی به شما
به عنوان یک دیکتاتور بینالمللی که دستانتان
به خون آغشته اس��ت مینگرند ،گفت :غرب در
مقامی نیس��ت که بگوید چه کس��ی در سوریه
مسؤول باشد .این موضوع مربوط به مردم سوریه
است .غرب مسؤول کشتارها در سوریه است .بشار
اسد درباره همکاری اطالعاتی بین سازمانهای
اطالعاتی انگلیس و سوریه گفت :نخیر! تعدادی
از سازمانهای اطالعاتی کشورهای اروپایی سعی
کردند با ما ارتباط برقرار کنند اما ما این ارتباطات
را متوق��ف کردی��م زیرا آنها ج��دی نبودند .آنها
میخواستند با هم تبادل اطالعات داشته باشیم
با آنکه دولتهایشان با دولت ما مخالف هستند.
ما زمانی آماده برقراری اینگونه همکاری هستیم
که نگرش سیاس��ی آنها تغییر کند ،از این رو در
حال حاضر همکاری بین سوریه و هیچ سازمان
اطالعاتی اروپایی وجود ندارد.
وی درباره تالشهای انگلیس برای باز کردن
خطوط تم��اس حتی از طریق ی��ک میانجیگر،
تصریح کرد :اگر تالشها وجود داش��ته باش��د ما
درب��اره آن صحبت نمیکنی��م .وجود تالشها یا
نبود آن چیز مهمی نیست .رئیسجمهوری سوریه
درباره مواضع دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا
ی درباره مسائل خاورمیانه بویژه سوریه و
و ترزا م 
تفاوت بین مداخله آنها و مداخله والدیمیر پوتین،
رئیسجمهوری روسیه خاطرنشان کرد :تفاوت بین
این دو مداخله بسیار زیاد است .روسیه به دعوت
دولت س��وریه در کش��ور حضور دارد و همچنین
ایران اما حضور آمریکا و انگلیس در سوریه قانونی
نیست بلکه تهاجم علیه سوریه است .مساله مربوط
به ترامپ و می نیس��ت بلکه به رژیمهای غربی و
سیاستمداران آن مربوط میشود .آنها نظر دیگران
را قبول ندارند .سوریه کشور مستقلی است و برای
منافع ملی خ��ود کار میکند ،آنها این واقعیت را
قبول نمیکنند .اس��د ادام��ه داد :از این رو از نظر
من سیاس��ت غرب سیاس��ت اس��تعماری است
که مسال ه جدیدی نیس��ت .آنها از زمان به وجود
آمدن شیوه اس��تعماری کهنهشان از ابتدای قرن
بیستم سیاستش��ان را تغییر ندادهاند ،حتی در
قرن نوزدهم و قبل از آن .آنها تنها نقابهایشان
را ع��وض میکنن��د و نقابهای جدید اس��تفاده
میکنن��د .وی درب��اره نام��زدیاش در انتخابات
ریاستجمهوری  3س��ال آینده ،تاکید کرد :شما
درباره مسالهای صحبت میکنید که مربوط به 3
سال آینده است؛ هیچ کس نمیداند چه اتفاقاتی
تا آن زمان میافتد .مساله نامزدی من در انتخابات
ریاس��تجمهوری به  2امر بستگی دارد ،اول اراده
ش��خصی که این مسؤولیت را برعهده بگیرم یا نه
و دوم که مهمتر است اراده ملت سوریه اینکه آنها
این فرد را قبول میکنند یا نه؟ ما باید  3سال بعد
به این دو امر نگاه کنیم.

وطن امروز

نشس��ت  2روزه س��ران گروه  7در شهر
کبک کانادا پس از کش و قوسهای بس��یار
به پایان رس��ید اما همانگونه که پیشبینی
میشد ،این نشست تبدیل به ناکامی بزرگی
برای  7کش��ور بزرگ صنعت��ی جهان برای
رس��یدن به اجماع و اتفاقنظر بر سر مسائل
مورد اختالف ش��د .ترامپ امسال به اجالس
«ج��ی هف��ت» دیرتر از همه رف��ت و زودتر
از همه ه��م آن را ترک ک��رد ،چرا که همه
تمرکزش روی دیدار روز سهشنبهاش با کیم
جونگاون ،رهبر کرهشمالی در سنگاپور است.
با وجود این ،او تاثیر خودش بر این اجالس را
حتی پیش از ورود به آن گذاشته بود؛ ترامپ
 2هفت��ه پیش با وضع تعرف��ه  ۲۵درصدی
ب��رای واردات ف��والد و تعرف��ه  ۱۰درصدی
برای واردات آلومینیوم ،بس��یاری از متحدان
سیاسی و اقتصادی آمریکا را شگفتزده کرده
بود .او در اجالس بارها از سوی رهبران دیگر
مانند «جاستین ترودو» ،نخستوزیر کانادا« ،آنگال
مرکل» صدراعظم آلمان و «ترزا می» ،نخستوزیر
انگلیس تهدید به اتخاذ تصمیمهای تالفیجویانه
شد اما دست به سینه نشست .در این میان «جان
بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا نیز با پافشاری بر
این موضع گفت« :دوران س��واری گرفتن از آمریکا
گذشته» و اگر سایر کشورها میخواهند همچنان
در ب��ازار آمریکا دکه و حجره داش��ته باش��ند باید
موانع��ی چون تعرفه و دردس��رهای گمرکی را که
برای تولیدکنندگان آمریکایی ایجاد کردهاند حذف
کنند تا بلکه به قول ترامپ بش��ود اصال «عاری از
تعرفه» داد و ستد کرد .طبق این گزارش ،نشست
گروه  7از ابتدا تحتالش��عاع اختالفات شدید بین
 6عضو این گروه و آمریکا بر س��ر مسائل مختلف
مانند توافق هستهای ایران(برجام) ،جنگ تعرفهای
و توافق آبوهوایی پاریس قرار گرفت؛ اختالفاتی که
بهرغم مذاکرات چندجانبه و دوجانبه بین سران 3
کشور اروپایی (آلمان ،فرانسه و انگلیس) و کانادا با
رئیسجمهوری آمریکا نهتنها حل و فصل نشد ،بلکه
گسترش بیشتری هم پیدا کرد ،به نحوی که سران
مشارکتکننده هر چند در ابتدا بر سر صدور بیانیه
پایانی موافقت کردند و این بیانیه منتش��ر شد اما
ترامپ در اقدامی غیرمنتظره ،حمایتش را از بیانیه
مشترک اجالس کبک پس گرفت و شکاف عظیم
بی��ن آمریکا و دیگر اعضای گ��روه  7را به نمایش
گذاش��ت .به این ترتیب همانگونه که در نشست
سال  2017گروه  7در ایتالیا اختالف بین واشنگتن
و سایر اعضا منجر به آن شد که برخی تحلیلگران
از اصطالح گروه « »6+1به جای گروه  7اس��تفاده
کنند ،نشست امسال نشان داد این مساله از حالت
شعار خارج ش��ده و صورت واقعیت به خود گرفته
است .انتقاد اصلی سایر اعضای گروه  7همانگونه
که «دونالد توسک» ،رئیس شورای اروپا نیز به آن
تصریح کرد این اس��ت که آمریکا نظم بینالمللی
مبتنی بر قانون را به چالش کش��یده ش��ده است.
یک روزنامه عبریزبان نوشت ،دستگاههای
امنیتی اسرائیل بر این باورند که راهپیماییهای
بزرگی همانند آن که در س��الگرد روز تاسیس
اسرائیل(روز نکبت) در نوار غزه برگزار شد ،هرگز
تکرار نخواهد شد و شدت تنشها کاهش خواهد
یافت اما در مقابل گروههای فلسطینی بر شدت
عملیاتهای خود علیه سربازان اسرائیلی حاضر
در منطقه اطراف نوار غزه خواهند افزود .روزنامه
معاریو مدعی ش��د ،نیروهای امنیتی حماس از
ب کشیدهاند و
نقاط نظارت در اطراف نوار غزه عق 
اکنون این منطقه دیگر تحت نظارت نیست و این
به معنای چراغ سبزی برای دیگر گروهها جهت
اجرای عملیاتهایی علیه سربازان اسرائیلی است.
این روزنامه عبریزبان ادامه داد ،این عملیاتها
شامل کارگذاری بستههای مواد منفجره در طول
کیم جونگ اون ،رهبر کرهش��مالی یکشنبه بعد
از ظه��ر به وقت محلی طبق برنام��ه و برای دیدار با
دونال��د ترامپ با یک هواپیمای خطوط هوایی چین
وارد فرودگاه چانگی س��نگاپور ش��د .کاروان حامل
کیم جونگ اون ،متشکل از  20خودرو از جمله یک
آمبوالنس و فیلمبردارانی از تلویزیون کرهشمالی در
خیابانهای سنگاپور به حرکت درآمد .یک لیموزین
بزرگ با پرچم کرهش��مالی در محاصره خودروهای
س��یاهرنگ و پنجرههای بس��ته با سرعت به سمت
هتل رجیز حرک��ت کرد .گزارش ش��ده که ترامپ
نیز پس از ش��رکت در نشس��ت س��ران گروه  7در
کبک کانادا ،شنبهش��ب عازم س��نگاپور شد .طبق
این گزارش ،س��اعاتی پس از ورود ،اون با لی هسین
لونگ ،نخستوزیر سنگاپور در کاخ ریاستجمهوری
ایستانا دیدار کرد .کارشناسان و تحلیلگران میگویند
پیشبینی میشود تدابیر امنیتی که برای حفاظت
از کیم جونگ اون ،رهبر کرهش��مالی در دیدارش با
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا اتخاذ میش��ود
بسیار سختگیرانه و فراتر از تدابیر امنیتی اتخاذ شده
در دیدار  ۲۷آوریل میان  2کره باشد .در دیدار اواخر
م��اه آوریل میان رهبران  2ک��ره ۱۲ ،بادیگاردی که
مرسدس بنز حامل کیم جونگ اون را احاطه کرده و
همزمان با حرکت این خودرو همراه آن میدویدند،

سرکوب اعتراضات علیه اجالس گروه هفت

روز شنبه فضای امنیتی شدیدی در خیابانهای کانادا حاکم شد به طوری که حضور سنگین مأموران پلیس
و برگزاری نشست در یک مکان دورافتاده ،برگزاری تظاهرات علیه نشست گروه موسوم به «جی  »7را
با مشکل مواجه کرد .به گزارش رویترز ،در حالیکه دونالد ترامپ و همپیمانان مهم آمریکا در یک هتل
مجلل اسکان داده شده بودند که به واسطه امنیت شدید ،مکان این هتل غیرقابل دسترس بود ،گروهی از
معترضان که قصد برگزاری تظاهرات علیه این نشست را داشتند ،مجبور شدند در فاصله  140کیلومتری
از محل برگزاری نشست راهپیمایی کنند .طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته  10نفر در ارتباط
با اعتراضات ضد گروه  7دستگیر شدند اما در مجموع ،اعتراضات پراکند ه به صورت مسالمتآمیز برگزار
شد زیرا نیروهای امنیتی اکثر خیابانها را مسدود کرده بودند و پلیس ضدشورش در خیابانهای کانادا
برای مقابله با هرگونه خشونت مستقر شده بود .مجلس ایالتی شهر کبک در آستانه برگزاری این نشست
تعطیل شد و هزاران کارمند دولت به مرخصی فرستاده شدند و چند نفر از مغازهداران به منظور جلوگیری
از ورود خس�ارت به فروشگاههایشان ،برای پنجرههای مغازههای خود حفاظ نصب کردند تا در صورت
بروز خشونت از شکسته شدن پنجرهها جلوگیری شود .پیش از این اعتراضات به نشست گروه  20موسوم
به «جی  »20در ش�هر تورنتو در سال  2010به خشونت کشیده شد و نیروهای پلیس به سمت معترضان
حملهورشدند.

به عبارت دیگر واش��نگتن به ج��ای اینکه مدافع
قانونگرایی و نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد جهانی
باش��د ،خود تبدیل به بزرگترین ناقض تعهدات و
قوانین بینالمللی شده است .نماد آشکار این مساله،
خروج آمریکا از برجام اس��ت ک��ه کامال برخالف
تعهدی است که دولت قبلی آمریکا آن را پذیرفته
بود .اما مساله دیگری که به اختالف شدید بین اروپا
و کانادا از یکس��و و آمریکا از سوی دیگر انجامیده
است ،اصرار ترامپ برای ادامه رویکرد حمایتگرایانه
اقتصادی از طریق وضع تعرفههای س��نگین بر 2
کاالی استراتژیک یعنی فوالد و آلومینیوم و هشدار
درب��اره اعمال تعرفههای جدید ب��ر دیگر کاالها و
محصوالت وارداتی به آمریکاست که واکنش متقابل
و ش��دید شرکای تجاری واش��نگتن در گروه  7را
برانگیخته است .جاستین ترودو ،نخستوزیر کانادا
و میزبان نشست س��ران گروه  ،7پس از پایان این
نشست اعالم کرد به رئیسجمهوری آمریکا هشدار
داده اس��ت اگر وی به اعمال تعرفههای غیرعادالنه

ادامه دهد ،کانادا نیز بدون هیچگونه تعللی ،اقدامات
تالفیجویانه علیه آمریکا را انجام میدهد .این مساله
خش��م ترامپ را برانگیخت و به نمایندگان آمریکا
در گروه  7دس��تور داد بیانیه پایانی نشست سران
گروه  7را تایید نکنند .دونالد ترامپ که در هواپیما
عازم سنگاپور بود ،با انتشار توئیتی اظهار کرد پس
از اظهارات «ناصادقانه» جاستین ترودو ،نخستوزیر
کانادا که میزبان ای��ن اجالس هم بود ،تصمیم به
پس گرفتن امضایش گرفته است .با وجود این ،پس
از پایان این اجالس ،جاس��تین ترودو در کنفرانس
خب��ری وع��ده داد از ابت��دای ماه آین��ده (ژوئیه)
تعرفهه��ای جدیدی علیه محص��والت آمریکایی
وارداتی به کش��ورش وضع خواهد ک��رد .ترودو در
ای��ن کنفرانس خبری منطق پش��ت وضع تعرفه
فوالد و آلومینی��وم را «اهانتآمیز» خواند ،چرا که
به اعتقاد او اینکه آمریکا فعالیت اقتصادی کانادا را
«تهدیدی برای امنیت ملی» خود قلمداد کند ،برای
کانادا «اهانتآمیز» اس��ت .با وجود تصمیم سریع

پیشبینی صهیونیستها درباره افزایش حمالت مستقیم مقاومت

هاآرتص :جهاد اسالمی سرنوشت جنگ با اسرائیل را
مشخص خواهد کرد

مناطق اط��راف نوار غزه و تیراندازی به س��وی
س��ربازان اسرائیلی با سالح سبک است .معاریو
در ادامه نوش��ت :ارتش پیشبینی میکند این
عملیاتها در آیندهای نزدیک ش��دت یابند ،به
همی��ن دلیل اقدامات احتیاطی اتخاذ ش��ده تا
حمالت احتمالی فلسطینیها به درگیریهای
نظامی میان حماس و اس��رائیل منجر نشود .از
سوی دیگر ،روزنامه صهیونیستی هاآرتص طی
گزارشی مدعی شد :درس��ت است که حماس
کنترل سیاسی نوار غزه را در دست دارد اما این

جهاد اسالمی اس��ت که در صحنه نظامی این
منطقه ،حرف آخر را میزند .در این گزارش آمده
است :جهاد اسالمی فقط از نظر نظامی در حال
تقویت خود است اما حماس در صحنه سیاسی
در حال پیش��رفت در نوار غزه اس��ت؛ هر کدام
از آنها در جه��ت مخالف هم در حال حرکتند،
حماس بر اس��تفاده از سیاس��ت ب��ه هزینه (به
حاشیه راندن) اقدام نظامی تکیه کرده اما جهاد
اس�لامی همواره در راس��تای کار  -روی گزینه
نظامی است ،با ارتش اسرائیل بیشتر از حماس

رهبر کرهشمالی در میان شدیدترین تدابیر امنیتی وارد سنگاپور شد

شمارش معکوس برای دیدار تاریخی  2خبرساز
در رس��انههای بینالملل��ی
خبرساز ش��د .چائه کیو چیر،
مدیر اجرایی شرکت امنیتی و
حفاظتی برجسته «تاپ گارد»
در کرهجنوب��ی اظه��ار کرد :به
احتم��ال خیل��ی زیاد ش��اهد
حفاظت زمینی ،هوایی و دریایی بیسابقهای خواهیم
بود ،چرا که این نشست هماکنون بزرگترین مساله
در جهان است .وی افزود :کیم جونگ اون در کشور
خود مقامی بس��یار باال دارد و این در حالی است که
کیم در خارج از این کشور ،به دلیل رویه حکومتش
ب��ا خصومت مواجه اس��ت و همین کافی اس��ت تا
مقامات کرهشمالی همیشه درگیر نگرانیهای امنیتی
باش��ند .چائه ادامه داد :همچنین امکان دارد غذای
رهبر کرهش��مالی از سوی آش��پزی که از این کشور
به سنگاپور برده شده ،تهیه ش��ود .دولت سنگاپور،
جزیره س��نتوزا واقع در جنوب این کش��ور را که بنا
اس��ت نشس��ت کیم جونگ اون و دونالد ترامپ در
آن صورت گیرد ،به فهرس��ت مناط��ق رویداد ویژه

اضافه کرده اس��ت و در نتیجه
نیروه��ای پلیس بررس��یهای
س��ختگیرانهتری را روی مردم
و امالک ش��خصی و همچنین
سیس��تمهای صوتی عمومی و
پروازهواپیماهاصورتمیدهند.
چو سئونگ ریول ،پژوهشگر ارشد مؤسسه استراتژی
امنیت تصریح کرد :سنگاپور در ایجاد منطقهای امن
برای کرهش��مالی با دشواری روبهرو نیست ،زیرا این
کش��ور همواره به عنوان یکی از امنترین کشورهای
جهان مطرح بوده اس��ت .بر اساس اعالمیهای که از
جانب مس��ؤوالن هوانوردی س��نگاپور منتشر شده،
خطوط هوایی این کشور در جریان مذاکرات آمریکا
و کرهشمالی مش��مول محدودیتهایی خواهد شد
که ممکن است تاخیرهایی را در یکی از شلوغترین
فرودگاههای آس��یا به دنبال داشته باشد .در همین
راستا ،نخستوزیر سنگاپور اعالم کرده است میزبانی
نشس��ت مش��ترک س��ران آمریکا و کرهشمالی ۲۰
میلیون دالر هزینه خواهد داشت.

چهارگوشه

رزمایشصهیونیستها
در جوالن اشغالی

ترامپ برای پ��س گرفتن امضایش ،اتحادیه
اروپا اعالم کرده به این بیانیه متعهد اس��ت.
در بیانی ه پایانی که امض��ای ترامپ را نیز بر
خود داشت اعالم شده بود کشورهای صنعتی
خواستار کاهش تعرفههای گمرکی هستند
و بر آنند از کمکه��ای حمایتگرایانه خود
از محصوالت داخل��ی بکاهند .بدین ترتیب
به نظر میرس��د رویکرد یکجانبهگرایانه و
خودمحورانه ترامپ بر مبنای شعار «نخست
آمریکا» که به موضعگیری در قبال مس��ائل
مختلف صرفا بر مبنای منافع آمریکا و بدون
توجه به نظرات و منافع دیگر کشورها و حتی
شرکای خود میپردازد ،باعث انزوای روزافزون
آمریکا در جهان خواهد شد.

■■خودنماییسازمانشانگهای

پازل

شماره 15 2458

اتفاقاتی از این دس��ت در حالی در غرب
رخ میدهد که سازمان همکاری شانگهای
با اتحاد بین اعضا ،رو به جلو گام بر میدارد.
پیش از برگزاری دور جدید مذاکرات کش��ورهای
عضو گروه شانگهای در چین« ،والدیمیر پوتین»
رئیسجمه��وری روس��یه در مصاحب��های اعالم
کرد با «ش��ی جینپین��گ» رئیسجمهور چین،
همکاریه��ای خوب��ی را آغاز کرده اس��ت .وی با
جملهای طعنهآمیز نس��بت به ترامپ ،اعالم کرد
شی «یک شریک مطمئن اس��ت» ،چرا که او به
قراردادهایی که کشورش امضا کرده است ،همواره
پایبند اس��ت .پوتین در ادامه سخنانش و با اشاره
به اختالفات موجود بین آمریکا و شرکای اروپایی
خود گف��ت« :دونالد ترامپ ب��ا اعمال تعرفههای
گمرک��ی جدید ،درس مهمی را به اروپاییها داده
اس��ت» .رئیسجمهوری روسیه در کنفرانسی که
چهار س��اعت و نیم به ط��ول انجامید ،اعالم کرد
رهبران اروپایی هشدارهایش مبنی بر خطر اعتماد
به آمریکا را نادی��ده گرفته بودند .امروز اروپاییها
ت��اوان زمانی را میدهند که ب��دون محدودیت از
این کشور حمایت میکردند .پوتین معتقد است
افزایش تعرفههای فلزهای اس��تراتژیک از سوی
ترامپ در واقع نوعی تحریم علیه اروپا اس��ت .این
بلوک تحت رهبری پکن که از نظر کارشناس��ان
برای به چالش کشیدن نظم تحت امر غرب است،
شامل روسیه ،قزاقس��تان ،ازبکستان ،قرقیزستان
و تاجیکس��تان است .این س��ازمان که در ۲۰۰۱
پایهریزی ش��د ،در ابتدا به عن��وان مرجعی برای
حل مسائل مرزی ،مبارزه با تروریسم و به صورت
ضمنی ،مقابله با نفوذ آمریکا در آس��یای میانه به
دنبال تهاجمش به افغانس��تان بود .در سالهای
اخیر مولفه اقتصادی این سازمان برجستهتر شده
اس��ت و سیاست خارجی چندین تریلیون دالری
شی جینپینگ و زیرساخت موسوم به ابتکارعمل
جاده ابریشم در کانون توجه قرار دارد .با این حال
چین نگرانیها درباره اینکه گروهبندی شانگهای
راهی برای پکن به منظور توسعه نفوذ استراتژیکش
به خارج است را رد میکند.
مقابله میکند و این همان چیزی است که باعث
ایران حامی آن
تالقی افکار میان جهاد اسالمی و ِ
میشود .در ادامه این گزارش آمده است :بهرغم
اینکه حماس راهپیماییهای بازگشت را رهبری
میکند اما جهاد اس�لامی نیز با قدرت در این
تظاهرات مشارکت دارد؛ این جهاد اسالمی است
که مقاومت علیه اس��رائیل را ادامه خواهد داد و
سرنوشت عملیات نظامی آینده با ارتش اسرائیل
را مشخص خواهد کرد .راهپیماییهای بازگشت
در راستای تأکید بر حق بازگشت و اعتراض به
محاصره غزه 11 ،هفته متوالی است که در مرز
نوار غزه با فلسطین اشغالی برگزار میشود و بر
اس��اس اعالم وزارت بهداشت فلسطین تاکنون
 127فلس��طینی در آن به شهادت رسیدهاند و
حدود  15هزار نفر دیگر زخمی شدهاند.
■■تمایل آمریکا برای گشایش سفارت در کرهشمالی

 2تن از مقامات آگاه تیم تدارکات نشست سران
آمریکا و کرهشمالی اعالم کردند دونالد ترامپ خواستار
در مدنظر قراردادن برقراری روابط رسمی با کرهشمالی
و در نهایت ،دایر کردن سفارت آمریکا در پیونگیانگ
است .یکی از مقامات نزدیک به کاخ سفید گفت :همه
چیز به آنچه او (ترامپ) در مقابل به دس��ت میآورد،
بستگی دارد .خلع سالح هستهای باید اتفاق افتد .به
گفته  2مقام یاد ش��ده ،خلع سالح هستهای یکی از
موضوعات بس��یاری اس��ت که در نشست سهشنبه
درباره آن گفتوگو میش��ود و لزوما نمیتوان انتظار
داشت در این نشست تاریخی تصمیمی اتخاذ شود.
ترامپ قبل از عزیمت به سنگاپور در کبک کانادا گفت
ظرف چند دقیقه اول مذاکره با «کیم جونگ اون» به
این نتیجه میرسم که آیا پیونگیانگ مذاکرهکنندهای
قابل اعتماد و اتکاست یا خیر .رئیس جمهوری آمریکا
خاطرنشان کرد در نشست با اون ،اقدامات سرکوبگرانه
و نقض حقوق بش��ر در کرهشمالی نیز مطرح خواهد
ش��د .وی همچنین به اون گوش��زد ک��رد باید بداند
چه فرصت خوب و تکرارنش��دنی برایش فراهم شده
اس��ت .قرار است نشست تاریخی ترامپ و اون ،صبح
فردا (به وقت محلی) در هتل مجلل جزیره س��نتوزا
برگزار شود.

سخنگوی ارتش اسرائیل یکشنبه
اعالم ک��رد که ارتش ای��ن رژیم
«یک مانور نظامی گسترده» را در بلندیهای
اشغالی جوالن س��وریه آغاز کرده است .طبق
گزارش روزنامه جروزالم پست ،احتمال میرود
این مانور برای چند روز ادامه یابد .ارتش رژیم
صهیونیستی مدعی شده این مانور از مدتها
قبل برنامهریزی ش��ده و بخش��ی از مانورهای
سال  ۲۰۱۸به منظور «حفظ آمادگی» نظامیان
صهیونیست بوده است .جوالن اشغالی در ماه
گذشته میالدی شاهد تبادل آتش میان خاک
سوریه و قسمت جوالن اشغالی بود.

شلیک بالستیک انصاراهلل
به مواضع مزدوران در ساحل غربی

ی��گان موش��کی انص��اراهلل یمن
موشک بالستیکی از نوع قاهر 2ام
را علیه تجمعات نیروهای مزدور دولت مستعفی
یمن در ساحل غربی شلیک کرد .یک منبع در
یگان موشکی انصاراهلل یمن اعالم کرد :موشک
شلیک شده با دقت باال به هدفش اصابت کرد و
در پی آن در صفوف نیروهای مزدور وابسته به
منصور هادی کشته و زخمی بر جای گذاشت و
همچنین ضررهایی را به تجهیزاتشان وارد کرد.
این حمله یک روز پس از اینکه یگان موشکی
انصاراهلل یم��ن پادگانهای نظامی عربس��تان
در نجران و خمیس مش��یط را با موشکهای
بالستیک هدف قرار داد ،انجام گرفت.

کاهشچشمگیر
کشتههای غیرنظامی عراق

س��ازمان ملل و یک نهاد نظارتی
اظهار کردند ،ش��مار کش��تههای
غیرنظامی خشونتها در عراق در  5ماه نخست
سال  ،۲۰۱۸در مقایسه با همین بازه زمانی در
سال گذش��ته ۸۰ ،درصد کاهش یافته است.
عراق در ماه مه انتخابات پارلمانی خود را برگزار
کرد و طی این رویداد انتخاباتی ،حادثه امنیتی
خاصی رخ نداد .در ماه رمضان نیز عراق بهرغم
سال گذشته که حمالت مرگباری در این کشور
انجام شد ،شاهد خشونتی نبوده است.

ادامه بازداشت زنان فعال حقوقی
در عربستان

دس��تگاههای امنیتی عربستان روز
ش��نبه میاء الزهرانی ،فعال حقوقی
را بعد از انتش��ار مقالهای در همبس��تگی با نوف
عبدالعزیز بازداشت کردند .نوف عبدالعزیز فعال زن
دیگری است که چهارشنبه هفته گذشته بازداشت
و به مکان نامعلومی منتقل شد .بازداشت الزهرانی
و عبدالعزیز در راس��تای کمپین بازداش��تهای
گس��ترده زنان فعال در زمینه حقوق بش��ر است.
بیش از  ۱۷فعال در زمینه حقوق بش��ر بازداشت
شدهاند که  ۹تن آنها همچنان در بازداشتگاه به سر
میبرند ۳۰ .نهاد حقوقی بینالمللی خواهان آزادی
فوری مدافعان حقوق بشر در عربستان شدهاند.

راهپیمایی در لندن برای حمایت از
بازداشتشدگان در امارات

فعاالن حقوقی انگلیسی و مخالفان
امارات��ی راهپیمای��یای را ب��رای
همبستگی با بازداشتشدگان در امارات برگزار
کردند .شرکتکنندگان در این راهپیمایی که در
خیابان لندن تجمع کرده بودند ،خواهان فشار
بر مقامات امارات برای آزادی بازداشتشدگان
سیاس��ی و حقوقی ش��دند .این راهپیمایی در
برخی شهرهای انگلیس در راستای «کمپین
بینالمللی آزادی در امارات» برگزار شد .تعداد
بازداشتش��دگان در زندانهای امارات به ۲۶۱
تن میرس��د که برخ��ی از آنها بدون محاکمه
عادالنه در بازداشتگاه به سر میبرند.

ناکامی تروریستها
در نفوذ به الفوعه و کفریا

کمیتهه��ای مداف��ع  2منطق��ه
الفوعه و کفریا ،تالش افراد مس��لح
جبهه النصره برای نف��وذ به  2منطقه ریف ادلب
را ناکام گذاش��تند .کمیتهه��ای مردمی مدافع 2
منطقه محاصرهشده الفوعه و کفریا در ریف ادلب
ش��مالی بامداد روز یکش��نبه وارد درگیریهای
خشونتآمیزی با جبهه النصره و گروههای مرتبط
با آن برای جلوگیری از نفوذ آنان به چندین منطقه
در اطراف  2منطقه مذکور از محورهای بنش ،رام
حمدان و الصواغیه ش��ده و تلفات مالی و جانی به
آن��ان وارد کردند .الفوعه وکفریا  2منطقه در ریف
ادلب ش��مالی هس��تند که در صبر و شکیبایی و
تحمل مش��کالت محاصره در  2س��ال پی در پی
و ادامه عملی��ات نظامی روزانه همراه با بمباران و
حمله تکتیراندازان یا حمله به چند محور مختلف
در اطراف این دو منطقه زبانزد هستند.

