
مقتــدی صدر،  

علی قنادی
       گزارش

ف  ئتـا ئیس ا ر
برنـده انتخابات 
عراق با هادی العامری كلیدی    ترین سیاستمدار 
نزدیك به ایران در انتخابات ائتاف كرد تا یك 
گام جدی به سمت بی اعتبار شدن ارزیابی   هایی 
برداشـته شـود كـه صـدر را بـرای ایـران 
سیاستمداری چالش برانگیر معرفی می كنند. 
به گزارش »جوان«، مقت��دی صدر، رئیس ائتالف 
سائرون سه    ش��نبه ش��ب با هادی العامری رئیس 
ائتالف فتح و فرمانده س��پاه بدر مالقات و ساعتی 
بعد در اظهارنظری كه برای خیلی   ها غیرمنتظره 
بود، اع��الم كرد كه با فتحی   ها برای تش��كیل یك 
ائتالف فراگیر به توافق رسیده است. مقتدی صدر 
هفته قبل با ائتالف حكیم و عالوی به توافق رسیده 
بود كه كرسی های هر سه ائتالف با همدیگر به عدد 
94 می رسید اما حاال ائتالف صدر و العامری روی 
هم 102 كرسی پارلمان را در اختیار دارند كه البته 
كمتر از 165 كرسی الزم برای دستیابی به اكثریت 

پارلمان و تشكیل دولت است. 
مقتدی صدر بعد از نشست با العامری در نجف در 
كنفرانس مطبوعاتی مش��ترك گفت :»مذاكرات 
ما به خوبی پیش رفت. ما با هم دیدار كرده بودیم 
با این هدف كه رنج انس��ان    ها كاه��ش پیدا كند. 
ائتالف ما یك ائتالف ملی است.«  صدر گفت اتحاد 

این دو ائتالف »ی��ك اتحاد واقعی برای تس��ریع 
تش��كیل یك دولت ملی به دور از هرگونه تعصب 
مذهبی است.« هادی العامری هم در این كنفرانس 
مطبوعاتی گفت: »این فراخوانی خطاب به همه 
كسانی است كه به منافع ملی اهمیت می دهند. 
ما كمیته    هایی را برای بحث در مورد همه راه های 
موجود برای تس��ریع تهیه یك برنامه حكومتی 
تشكیل خواهیم داد.«  احمد االسدی، سخنگوی 
ائتالف الفتح نیز درباره ائتالف اعالم ش��ده تأكید 
كرد: ائتالف الفتح با س��ائرون به منظور تشكیل 
هسته  فراكس��یون اكثریت است كه دولت جدید 
عراق را تشكیل خواهد داد. وی گفته است: ائتالف 
جدید از تمام احزاب پیروز می خواهد طبق برنامه 

دولتی مورد توافق به این ائتالف بپیوندند. 
  سیگنال های نزدیكی به ایران

ائتالف صدری   ها كه 54 كرسی پارلمان عراق را به 
دست آورده اند با هادی العامری از این جهت اهمیت 
دارد كه مقتدی صدر منتقد حض��ور ایران در عراق 
و البته مخالف جدی اش��غال عراق به دست امریكا 
شناخته می شود. رائد فهمی، رهبر حزب كمونیست 
عراق چند هفته قبل صدر جوان یك دهه قبل را كه 
حاال دیگر سپیدی محاسنش در تصاویر چشم نوازی 
می كند، چهره ای خوانده كه نه ایران دوستش دارد و 
نه امریكا. ولی حاال صدر دست ائتالف به سمت كسی 
دراز كرده كه كلیدی    ترین متح��د ایران در جریان 

رقابت های انتخاباتی عراق بود. ائتالف صدر با العامری 
كه تحصیالتش در رشته اقتصاد را در دانشگاه تهران 
تمام كرده، به زبان فارسی مس��لط است و با سردار 
قاسم سلیمانی روابط دوس��تی عمیقی دارد، یك 
گام جدی در نزدیكی ائتالف سائرون به ایران است. 
»جوان« در گزارشی كه روز یكم خرداد منتشر شد، 
نوشته بود:» بیش��تر ناظران هرچند می پذیرند كه 
صدری       ها در برخی مسائل عراق از جمله اصرار بیش 
از اندازه او بر هویت عربی و نحوه حضور ایران در عراق 
اختالف نظر دارند، ولی تأكید دارند كه هر دو طرف 
خواهند توانست روی محور رودررویی با امریكا، به 
یك تفاهم نسبی با همدیگر دست پیدا كنند.« همان 
موقع نیویورك تایمز نوشت كه بعید است  صدر بتواند 
یك دولت ائتالفی قوی را ب��دون حضور گروه های 

سیاسی مورد حمایت ایران تشكیل دهد. 
تهران و ائتالف سائرون اولین سیگنال های مثبت 
در فضای بعد از انتخابات عراق را در آخرین روزهای 
فروردین نشان دادند، زمانی كه ایرج مسجدی سفیر 
ایران در عراق در گفت وگو با العالم از تعبیر »اراده 
مردم عراق « برای پیروزی جریان صدر اس��تفاده 
كرد و ضمن تبری��ك این پیروزی گفت:  »س��ید 
مقتدی صدر از دوستان و برادران عزیز و تأثیرگذار 
در كشور دوست و همس��ایه ما عراق است. رابطه 
جمهوری اسالمی ایران و ایشان یك رابطه تاریخی 
و ریش��ه دار بوده چنانكه جمهوری اسالمی ایران 

با دو شهید بزرگوار س��یدمحمد باقر و سیدمحمد 
صادق صدر)عمو و پ��در ایش��ان( دارای رابطه ای 
عمیق ب��وده اس��ت.«  موضع گیری س��فیر ایران، 
خیلی زود ب��ا واكنش مثبت جری��ان صدر روبه رو 
شد و ضیاء االسدی، مسئول دفتر سیاسی مقتدی 
گفت:»جریان صدر عراق و گروه های هم پیمان آن 
هرگز به خواسته های امریكا تن نخواهند داد و ما و 

ایران روابط پایداری با یكدیگر داریم. « 
خبر ائتالف مقتدی صدر ب��ا هادی العامری كه 47 
كرسی انتخابات عراق را به دست آورده، تنها چند روز 
پس از آتش سوزی در انبار صندوق های رأی عراق 
اعالم شد و در واقع بازسازی ائتالفی است كه دو رهبر 
سیاس��ی پرنفوذ عراق در سایه حشدالشعبی برای 
جنگ با داعش پایه گذاری كردند. مقتدی صدر در 
حشدالشعبی رهبر معنوی سرایا السالم بود و هادی 
العامری نیز فرماندهی بدر، عصائب الحق و نجبا را 
بر عهده داش��ت كه همگی زیر چتر حشدالشعبی 
می جنگیدند. با ای��ن حال، صدر چن��د روز قبل از 
كمپین سراس��ری خلع س��الح در عراق حمایت 
كرد و وعده داد كه شبه نظامیان تحت فرمانش در 
شهرك صدر عراق نخستین گروهی خواهند بود كه 

سالح های شان را تحویل دولت مركزی می دهند. 
  استقبال سایر ائتاف ها

با وج��ود اینكه ائت��الف جریان ص��در و العامری 
بزرگ ترین ائت��الف دو جریانی با 102 كرس��ی 
پارلمان است ولی برای دستیابی به اكثریت الزم 
برای نخست وزیری، به 62 كرسی دیگر نیاز دارد. 
دیروز »قیس الخزعلی« دبیر كل جنبش »عصائب 
اهل الحق« ، از اعضای ائتالف العامری، در رأس این 
هیئت با نوری المالكی درباره تشكیل ائتالف ملی 

فراگیر دیدار و گفت وگو كرد. 
هیئ��ت ائت��الف الفت��ح همچنی��ن ب��ه دی��دار 
»س��ید عمار الحكیم « رئی��س جری��ان »حكمت 
ملی « كه به تازگی با ائتالف »سائرون« به رهبری 
»جریان صدر « و »الوطنیه« به ریاست »ایاد عالوی« 
همپیمان شده، رفت. حكیم كه پیش از این با صدر 
ائتالف كرده در این مالقات بر ضرورت رس��یدگی 
به بحران ناشی از شكایت های مطرح شده درباره 
نتایج انتخابات تأكی��د كرد و اف��زود: حل و فصل 
شكایت    ها باید س��المت روند انتخابات را تضمین 
كند، و آرا و خواس��ته ملت ع��راق را مورد حمایت 
قرار دهد. وی با اشاره به اهمیت تداوم گفت وگو   ها 
به منظور تشكیل فراكسیون اكثریت در پارلمان، 
تصریح كرد: این فراكسیون باید به سمت تشكیل 
دولت اكثریت ملی قدم بردارد كه بتواند آرزوهای 
شهروندان عراقی را برآورده سازد و نیازهای آنان را 
پاسخ بدهد. دو حزب اصلی كرد عراق یعنی حزب 
دموكرات كردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی 
و حزب اتحادیه میهنی كردستان به ریاست خانواده 
جالل طالبانی، رهبر فقید این حزب نیز تش��كیل 
ائتالف میان » سائرون « و » الفتح « را گامی مثبت 
ارزیابی كردند، واكنشی كه نشان دهنده تمایل آنها 
برای ملحق شدن به ائتالف العامری و صدر است.  
دو ح��زب دموكرات كردس��تان و اتحادیه میهنی 
كردس��تان عراق در بیانیه ای اعالم كردند: موضع 
مش��تركمان را در نزدیك    ترین زمان ممكن اعالم 
خواهیم كرد و هیئت مشتركی را برای آغاز مذاكرات 

تشكیل خواهیم داد.

سرانجام ائتاف سـعودی با حمایت مستقیم 
امریكا عملیات برای تسـلط بـر بندر كلیدی 
الحدیـده را آغاز كـرد و نیروهـای یمنی در 
سـاعت های اولیه نبرد ضرب شسـت خود را 
نشان داده و دو فروند كشتی جنگی عربستان 
و امارات را هدف قرار دادند كه به نوعی یادآور 
انهدام ناوچه جنگی رژیم صهیونیستی به دست 
حزب اهلل در جریان جنگ تابستان 2006 بود. 
اوایل روز چهار    شنبه عربس��تان سعودی، امارات 
و امری��كا عملیات نظام��ی گس��ترده ای را برای 
تصرف بندر الحدیده واقع در سواحل غربی یمن 
آغاز كردند. دولت منصور هادی كه خیلی     ها او را 
»عروسك خیمه ش��ب بازی« ریاض می دانند با 
صدور اطالعیه ای مدعی ش��د: »آزادی این بندر 
به منزله آغاز شكست ش��به نظامیان حوثی و به 
معنی بازگرداندن امنیت به كشتیرانی بین المللی 
از طریق تنگه باب المندب و قطع دست حكومت 
ایران است كه مدت هاست یمن را در زیر اسلحه 
و خون مردم ما غرق كرده است. « دولت هادی در 
حالی مدعی مبارزه با بیگانگان در یمن می شود 
كه اكثر نیروه��ای متجاوز به ص��ورت مزدور در 
این جنگ مشاركت دارند و عمدتاً از كشورهای 
آفریقایی از جمله سودان و اریتره هستند.  وسوسه 
سعودی    ها و امارتی     ها برای تسلط بر بندر الحدیده 
مسئله تازه ای محسوب نمی شود. آنها از یك سال 
پیش حمله به این بندر را زمزم��ه می كردند اما 
به دلیل نگرانی از تشدید بحران انسانی و تردید 
دولت امریكا این عملیات ب��ه عقب افتاده بود اما 
حاال به نظر می رسد ائتالف سعودی نه تنها چراغ 
سبز امریكا را گرفته بلكه بعضی  گزارش     ها حاكی 
از مش��اركت مس��تقیم امریكا در این نبرد است. 
به نظر می رسد منطق س��عودی     ها و اماراتی ها از 

ش��روع این عملیات این اس��ت كه فكر می كنند 
»در صورت تصرف بندر الحدیده، انصاراهلل عماًل 
در صنعا محصور و خط ارتباطی اصلی آنها برای 
دریافت تسلیحات و كمك خارجی قطع خواهد 
شد و به این ترتیب، ممكن است با مذاكره جهت 
پایان دادن به جنگ داخلی یمن موافقت كنند.« 
اما ناظ��ران و كارشناس��ان معتقدن��د عملیات 
ائتالف س��عودی     ها ممكن اس��ت زم��ان زیادی 
ببرد كه می تواند بحران انس��انی را تشدید كند و 
همچنین معلوم نیست حتی اگر ائتالف سعودی 
بر الحدیده مسلط شود به معنای تسلیم انصاراهلل 
در صنعا خواهد بود.  در همین حال، شرف لقمان، 
سخنگوی ارتش یمن هم پیمان جنبش انصاراهلل 
روز سه     شنبه در گفت وگویی تلفنی با خبرگزاری 
اسپوتنیك روسیه گفته بود: ائتالف عربی تقریباً از 

دو سال قبل درباره یورش به بندر الحدیده صحبت 
و امریكا خون یمنی     ها را با دالرهای كش��ورهای 
عرب حوزه خلیج فارس معامله می كند. وی افزود: 
درگیری     ها مدتی اس��ت كه ادامه دارد و تمامی 
راه های ممكن برای حفظ بندر الحدیده در برابر 
حمالت آزموده شده اند، اگر آنها بخواهند دوباره 
از مسیر صحرای میدی بازگردند، ما منتظرشان 
هستیم و آمادگی كامل داریم. ما امریكا را مسئول 

پیامدهای این درگیری     ها می دانیم. 
  ضرب شست انصاراهلل در روز اول

اولین روز تجاوز س��عودی     ها و اماراتی     ها با واكنش 
قدرتمند انصاراهلل مواجه شد. نیروهای یمنی موفق 
شدند در اولین ساعت های شروع عملیات دو فروند 
كشتی جنگی متجاوزان را هدف قرار دهند. محمد 
علی الحوث��ی، رئیس كمیته انقالب��ی یمن اعالم 

كرد كه یك ناوچه ائتالف امریكایی - س��عودی و 
هم پیمانانش هدف قرار گرفت. ش��بكه تلویزیونی 
المسیره وابسته به انصاراهلل نیز گزارش داد: »ناوشكن 
اماراتی با دو فروند موشك دریایی هدف قرار گرفت 
و آتش از آن شعله می كشد و تالش مهاجمان برای 
نجات سرنشینان آن ادامه دارد.« هدف قرار گرفتن 
كشتی های جنگی امارات و عربستان سعودی به 
نوعی یادآور انهدام ناوچه پیش��رفته ساعر 5 رژیم 
صهیونیستی اس��ت كه در جریان جنگ 33 روزه 
از س��وی حزب اهلل هدف قرار گرفت.  لقمان درباره 
آمادگی های جنگی در بندر الحدیده نیز گفته بود: 
الحدیده شهر بزرگی است و جمعیت آن به حدود 
3میلیون تن می رس��د، نفوذ به این ش��هر مشكل 
بزرگی برای ائتالف است و در آن غرق خواهد شد، 
ائتالف نمی تواند در منطقه ای از الحدیده نفوذ كند 
زیرا نتیجه آن قطعاً به نفع ما خواهد بود و ما مالك این 
سرزمین هستیم. سرهنگ »عزیز راشد« سخنگوی 
ارتش و كمیته های مردمی یمن، چهار    شنبه درباره 
عملیات موفق نیروی دریایی یمن علیه كش��تی 
جنگی ائتالف س��عودی گفت: پیام اق��دام نیروی 
دریایی یمن )در هدف قرار دادن، كش��تی متجاوز 
سعودی در ساحل غربی با دو موش��ك و به آتش 
كشیدن آن( به متجاوزان این بود كه این عملیات 
تنها چشمه ای از نیروی بازدارندگی ما است. راشد 
افزود: این عملیات نیروی دریایی یمن، یك سیلی 
محكم به صورت تمامی تجهیزات و ابزارهای جنگی 
امریكا و اسرائیل بود. در مراحل آتی، برای متجاوزان 
توانمندی های وحشتناكی در سطح نظامی آماده 
شده است. پس از شكست زود هنگام امروز، جنگ 
روانی به سراغ دشمن متجاوز خواهد آمد. رهبران و 
مقامات یمنی وعده داده اند الحدیده را به گورستان 

متجاوزان سعودی و اماراتی تبدیل كنند.
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   تقویت  سامانه های دفاع هوایی در مرزهای جوالن اشغالی
فرمانده نیروهای هم پیمان ارتش س��وریه اعالم كرد، ارتش تجهیزات 
دفاعی ضد هوایی را در نزدیكی مرزهای مشترك با بلندی های جوالن 
اشغال شده توسط اسرائیل مستقر كرده است. به گزارش روزنامه الحیات، 
رسانه مركزی جنگ وابس��ته به حزب اهلل لبنان كه اخبار جنگ سوریه 
را مخابره می كند تصاویری از س��امانه های دفاع هوایی ساخت روسیه 
» پانتسیر اس 1 « منتشر كرد. این فرمانده نظامی هم پیمان ارتش سوریه 
تأكید كرد، به منظور تقویت یگان های دفاع هوایی در منطقه قرار شده 
سامانه های دفاعی بیشتری در وهله اول برای ترمیم سامانه دفاع هوایی 

علیه اسرائیل در این منطقه مستقر شوند. 
-------------------------------------------------------------
   طالبان درخواست مذاكرات مستقیم با امریكا را مطرح كرد

رهبر طالبان بار دیگر درخواست این گروه برای انجام مذاكرات مستقیم با 
امریكا برای پایان جنگ را تكرار كرد. به گزارش رویترز، هیبت اهلل آخوندزاده، 
رهبر طالبان در پیامی به مناسبت عید فطر اعالم كرد:»اگر مقامات امریكایی 
واقعاً معتقد به پایان صلح آمیز درگیری    ها در افغانستان هستند، باید به طور 
مستقیم به میز مذاكره بیایند زیرا این جنگ اثرات تخریبی برای افغانستان 
دارد و می توان این مسئله را از طریق صلح حل كرد«. وی در ادامه اظهاراتش 
نیروهای امریكایی را به بمباران روستاهای افغانستان و تحمیل ایدئولوژی 
خودشان متهم كرد. او تأكید كرد:»تنها مسیر نجات همه نیروهای اشغالگر 
خارجی از این فجایع، مذاكرات مستقیم است. بزرگ ترین اشتباه مقامات 
امریكایی این است كه فكر می كنند با زور می توانند همه مشكالت را حل 

كنند اما زور و درگیری در همه موارد جواب نمی دهد.«
-------------------------------------------------------------
   روسیه: آماده اتخاذ تدابیر واكنشی به طرح های ناتو هستیم

روس��یه اعالم كرد كه برنامه جدید آمادگی نظامی ناتو در اروپا وضعیت 
امنیتی در این قاره را وخیم تر می كند. به گزارش خبرگزاری اینترفكس، 
چندی قبل مقامات غربی اعالم كردند ك��ه امریكا متحدان اروپایی را به 
سمت دریافت گردان ها، ناو   ها و جنگنده های جدید ناتو در قالب افزایش 
بازدارندگی در برابر هرگونه حمله روسیه سوق داده است. وزیران دفاع ناتو 
در طرح جدید واكنش نظامی كه به آن » طرح 4 × 30 « اطالق می شود، 
تصویب كردند كه هدف از آن مجهز كردن هم پیمانان به 30 گردان مجهز، 
30 اس��كادران هوایی و 30 ناو همزمان با فرارسیدن سال 2020 است و 
می توان تمام این نیرو   ها و تجهی��زات را نهایتاً ظرف 30 روز جمع و مهیا 
كرد. در همین راستا، الكساندر گروشكو، معاون وزیر امور خارجه روسیه با 
انتقاد از این برنامه جدید ناتو در اروپا اعالم كرد:»مسكو تمام تدابیر نظامی 

واكنشی الزم را برای تضمین امنیت خودش انجام می دهد.«

ترامپ اوباما را مسخره کرد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریكا پس از دیدار با رهبر كره شمالی، 
رشـته توئیت   هایی را منتشـر كرد كه در یكـی از مهم  ترین آنها 
باراک اوبامـا، رئیس جمهور سـابق این كشـور را تمسـخر كرد.

به گزارش ایسنا ، دونالد ترامپ، در بازگشت از سنگاپور در پیامی كه در 
توئیتر منتشر كرده گفته است: قبل از ریاست جمهوری مردم امریكا 
فكر می كردند كه با كره شمالی وارد جنگ خواهیم شد. رئیس جمهور 
اوباما گفت كه كره شمالی بزرگ ترین و خطرناك    ترین مشكل ماست 

ولی دیگر نیست. امشب راحت بخواب. 
دیدار دونالد ترامپ با كیم جونگ اون، رهبر كره شمالی روز سه    شنبه در 
سنگاپور برگزار شد و دو طرف تفاهمنامه ای را با محوریت پایان دادن به 
مانورهای نظامی امریكا و خلع سالح اتمی كره شمالی منتشر كردند. دونالد 
ترامپ، در توئیت دیگری خطاب به كیم جونگ اون، رهبر كره شمالی از وی 
به عنوان رهبری یاد كرد  كه »پیشاهنگ عصر نوینی از امنیت و عظمت« 
برای شهروندانش است. رئیس جمهور امریكا در توئیت خود آورده است: 
نشست بی سابقه ما كه نخستین دیدار میان یك رئیس جمهور امریكا و 
رهبر كره شمالی محسوب می شود اثبات كننده تغییری واقعی است كه 
می تواند ممكن ش��ود.  ترامپ همچنین اعالم كرد كه یك رابطه بسیار 
شگفت آور تنها چند دقیقه پس از مذاكرات با كیم جونگ اون ایجاد كرده 
است.  رئیس جمهور امریكا همچنین رهبر كره شمالی را فردی » بسیار 
هوشیار و با استعداد « خواند و در یكی دیگر از توئیت های خود اعالم كرد 
كه او فرصتی را به دست آورد تا به عنوان رهبری شناخته شود كه در ایجاد 
عصری نوین از امنیت و عظمت برای شهروندان كره شمالی پیشرو باشد.  
وی همچنین هنگام بازگشت به واشنگتن نوش��ت: از یك سفر طوالنی 
بازگشتم اما همه اكنون احساس امنیت بیشتری نسبت به روزی كه من 
تازه سر كار آمدم، دارند. دیگر هیچ تهدید هسته ای از سوی كره شمالی 
وجود ندارد. دیدار با اون تجربه ای جالب و بس��یار مثبت بود. كره شمالی 

پتانسیل بزرگی برای آینده در اختیار دارد. 
ترامپ همچنین در مصاحبه ای با فاكس نیوز در جریان سفرش به سنگاپور 
و بعد از دیداری كه روز سه    شنبه با كیم جونگ اون، رهبر كره شمالی داشت،  
گفت: ما قرار نیست تا زمانی كه با حس��ن نیت مشغول مذاكره هستیم 
رزمایشی از این دست برگزار كنیم.  رئیس جمهور امریكا در پاسخ به اینكه 
آیا در مذاكرات روز سه    شنبه درباره سفر كیم جونگ اون، رهبر كره شمالی 
به امریكا بحث شده،  گفت: من فكر می كنم كه در زمان درست او قطعاً به 
كاخ سفید خواهد آمد.  خبرگزاری رسمی كره شمالی پیش تر گزارش داده 
بود كه كیم جونگ اون دعوت دونالد ترامپ برای سفر به امریكا را پذیرفته 
است. تاریخ برنامه سفر احتمالی هنوز مشخص نیست.  این خبرگزاری 
گفت كه كیم جونگ اون هم از رئیس جمهور امریكا دعوت كرده كه » در 
زمان مناسب « به پیونگ یانگ سفر كند.   رئیس جمهور امریكا همچنین 
در مصاحبه با سی ان ان كه سه    شنبه شب منتشر شد، گفت: »معتقدم بدون 
توهین، ما به اینجا نمی رسیدیم. من واقعاً به این معتقدم. خب می دانید، 
ما تحریم اعمال كردیم و هر آنچه از دستمان برمی آمد، انجام دادیم. اما 
گمان می كنم بدون تهدید به جایی نمی رسیدیم. نمی خواهم خیلی روی 
آن دقیق شوم اما دولت های دیگر نتوانستند چون سیاست سكوت داشتند. 
اگر حرف خیلی بدی  زدند، حرفی كه خیلی تهدیدآمیز و وحشتناك بود، 
شما پاسخی ندهید. این جوابگو نیس��ت، این كاری نیست كه شما باید 
انجام دهید. « س��پتامبر 2017 ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل 
به كره ش��مالی درباره اقتدار امریكا هش��دار داد. او گفت: مرد راكتی در 
عملیات انتحاری برای خودش است.  رئیس جمهور امریكا و كیم جونگ 
اون به ارسال پیام های تهدیدآمیز و توهین و فحاشی متقابل ادامه دادند 
اما ترامپ سه    شنبه گفت كه از نظر او لفاظی تند و پرخاشجویانه توانست 

احترام همتای او از كره شمالی را جلب كند!
ترامپ در ادامه مصاحبه اش گفت:  از انجام این كار نفرت دارم و گاهی از 

انجام آن احساس حماقت می كردم اما هیچ چاره ای نداشتم. 

سيدرحيمنعمتی

ضرب شست دریایی انصاراهلل به عربستان و امارات
سناریوی حمله به ناوچه اسرائیلی ساعر در 2006تكرار شد

 فتح سائرون 
برای تشکیل دولت جدید عراق
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حدیده نقطه طالیی جنگ یمن
ائتالف متجاوز س��عودی به یمن از چند هفته قبل خود را آماده حمله 
همه  جانبه به استان حدیده می كرد و حاال این حمله را از روز چهار     شنبه 
12ژوئن شروع كرده اس��ت. این آمادگی از به راه انداختن یك تیپ از 
مزدوران سودانی بوده تا آماده سازی تیپ های تحت فرماندهی محسن 
االحمر، تیپ متعلق به حزب اخوانی اصالح و گردان نیروهای القاعده 
به نام انصار السند. سعودی     ها و متحدین شان عالوه بر حمایت هوایی، 
دریایی و زمینی از این نیرو    ها دست به دامن نیروها و متخصصان جنگی 
امریكا شده اند چنان كه مجله فرانسوی اینتلیجنس نام افسران باتجربه 
امریكایی مثل ژنرال جیمز چمبرز، ژنرال ویلیام ویبستر، سرهنگ لو 
مارچ و س��رهنگ كیت گیگر را برای مش��اركت در این حمله برده كه 
س��ال     ها تجربه نظامی در منطقه به خصوص جنگ عراق را در پرونده 
خود دارند. با توجه به این مقدمه چینی، باید گفت كه سعودی     ها در این 
مدت س��عی كرده اند تا از تمام امكانات خود برای اشغال بندر حدیده 
استفاده كنند و حتی حاضر به پرداخت باج بیشتر به خارطوم، پایتخت 
سودان شدند تا مزدوران س��ودانی را در این حمله حفظ كنند. به این 
ترتیب، حمله به حدیده مبدل به نقطه ثقل تعیین كنند ه ای در جنگ 
سه ساله یمن شده و به همین دلیل هم ائتالف متجاوز نام عملیات خود 

را پیروزی طالیی گذاشته است. 
ائتالف متجاوز سعودی در حالی این مدت خود را آماده حمله همه جانبه 
به بندر حدیده می كرد كه دیگر امید خود را برای اشغال صنعا، پایتخت 
یمن، و پایان دادن به كار مقاومت یمنی از دست داده است. هدف اصلی 
این ائتالف ختم جنگ با اشغال صنعا بود و به همین جهت هم بود كه بعد 
از كشف توطئه علی عبداهلل صالح، رئیس جمهور سابق و كشته شدن او در 
اواخر ماه نوامبر، نیروهای تحت حمایت خود را از استان مأرب به سمت 
صنعا به حركت در آورد تا به این هدف خود برسد اما در نهایت ثابت شد 
كه مقاومت یمنی هم توان خنثی كردن توطئه داخلی را دارد و هم اینكه 
می تواند از پس این دست حمالت بربیاید. با توجه به ناكامی در اشغال صنعا 
بود كه ائتالف متجاوز سعودی اشغال حدیده را در دستور كار خود قرار داد. 
اهمیت این بندر استراتژیك در جنگ یمن باعث شده تا سعودی     ها بعد از 
ناامیدی از اشغال صنعا رو به آن بیاورند و قصد دارند تا با اشغال این بندر 
از یك سو تنها راه ارتباط دریایی را به مقاومت یمنی سد كنند و از سوی 
دیگر جنگ یمن را به جنگ فرقه ای بكشانند. الزم به ذكر است كه اكثریت 
ساكنین استان حدیده از اهل تسنن و شافعی مذهب بوده و در مدت این 
سه سال از تجاوز نظامی سعودی در كنار جبهه مقاومت ایستاده اند. حاال 
سعودی     ها فكر می كنند كه اگر بتوانند حدیده و كل این استان را اشغال 
كنند می توانند ماهیت جنگ را به درگیری فرقه ای تغییر بدهند و به این 

ترتیب، نیروهای انصاراهلل را تحت فشار قرار بدهند. 
ائتالف متجاوز سعودی برای رسیدن به هدف خود و اشغال بندر استراتژیك 
حدیده با دو مانع اصلی روبه رو اس��ت. نخس��تین مانع نیروهای مقاومت 
اس��ت كه باید گفت جبهه مقاومت یمنی حاضر نمی ش��ود س��عودی     ها 
با تمام امكانات نظام��ی و نیروهای مزدور خود بتواند بر حدیده مس��لط 
بشود. سرتیپ شرف غالب لقمان، سخنگوی ارتش یمن، روز سه     شنبه در 
مصاحبه تلفنی با خبرگزاری اسپوتنیك خبر از آمادگی نیروهای مقاومت 
حتی درجنگ خیابانی داده و با اشاره به ش��رایط خاص شهر 3 میلیونی 
حدیده گفته كه نفوذ به این شهر مش��كل بزرگی برای ائتالف است و در 
آن غرق خواهد ش��د. ائتالف نمی تواند در منطقه ای از حدیده نفوذ كند 
زیرا نتیجه آن قطعاً به نفع ما خواهد.  روشن است كه جبهه مقاومت از قبل 
خود را آماده این حمله كرده و با بررسی تمام احتماالت، شرایط سختی را 
برای ائتالف متجاوز سعودی و مزدورانش فراهم كرده است. مانع دیگر در 
برابر سعودی     ها غیرنظامیان حدیده هستند كه با توجه به جمعیت زیاد به 
شدت در برابر حمالت هوایی كور سعودی     ها آسیب پذیر هستند. صندوق 
حمایت از كودكان سازمان ملل متحد )یونیسف( هشدار داده كه با آغاز 
حمله ائتالف سعودی جان 300 هزار كودك یمنی در شهر حدیده و مناطق 
اطراف آن به خطر افتاده و عالوه بر این، حمله به حدیده باعث می شود تا با 
قطع واردات سوخت، ایستگاه های پمپاژ آب آشامیدنی از كار بیفتند و در 
نتیجه، بیماری     هایی مثل وبا و اسهال شیوع بیابد و بیش از هر چیز كودكان 
كم سن و سال در معرض این بیماری     ها قرار بگیرند. سابقه این سه سال از 
جنگ یمن نشان داده كه سعودی     ها چندان نگرانی بابت كشتار غیرنظامیان 
و حتی كودكان كم سن و سال ندارند و به این جهت هم نباید انتظار رعایت 
حال غیرنظامیان و كودكان حدیده از س��وی س��عودی     ها را داش��ت اما 
درگیری سنگین در جنگ حدیده و باال رفتن میزان تلفات غیرنظامیان 
می تواند پیامد عكس برای ائتالف س��عودی به دنبال داشته باشد. در هر 
صورت، ائتالف سعودی برای خالصی از باتالق جنگ یمن حساب خاصی 
بر اش��غال حدیده باز كرده اما باید گفت كه نیروه��ای مقاومت و افزایش 
كشتار غیرنظامیان به دست این ائتالف و نیروهای مزدورش می تواند تمام 
محاسبات اتاق عملیات آل سعود را به هم بزند و جنگ در این شهر نقطه 

طالیی و آغاز روند خالصی یمن از دست متجاوزان بیگانه باشد. 

سندی كه به تازگی منتشر شده نشان می دهد 
گروهك تروریستی منافقین، سال 20۱۷ مبلغ 
۴0هزار دالر به جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
فعلی كاخ سـفید بابت سـخنرانی در یكی از 
میتینگ هایش در پاریس پرداخت كرده است.

 بررس��ی اظهارنامه مالی كه »دفتر امور اخالقی 
دولت امریكا« آن را ژانویه 2018 برای جان بولتون 

تهیه كرده نش��ان می دهد وی برای ش��ركت در 
نشس��ت گروهك منافقین كه در پاریس برگزار 
شده،40 هزار دالر به عنوان »كارمزد سخنرانی« 
دریافت كرده اس��ت. در آن سند، تاریخ سخنرانی 
جان بولتون، اول ج��والی 2017 اعالم ش��ده و 
در ستون »ش��رح رویداد«، »مراسم های اروپایی 
مربوط به ایران « قید شده اس��ت. بولتون در این 

تاریخ، در میتینگ منافقین كه در پاریس برگزار 
شد، سخنرانی كرده است. بولتون در آن سخنرانی 
با اش��اره به روی كار آمدن ترام��پ گفت:»برای 
اولین بار ظرف دس��ت كم هشت سال گذشته كه 
به این مراس��م آمده ام می توانم ای��ن را بگویم كه 
ما رئیس جمه��وری در امریكا داریم ك��ه كاماًل و 
تماماً با رژیم تهران مخالف است«. بولتون در آن 

زمان مدعی شد:»نتیجه بازبینی رئیس جمهور در 
سیاست هایش در قبال ایران بایستی این باشد كه 
انقالب 1979 ایران نباید تا چهل سالگی اش دوام 
بیاورد«. شبكه ان. بی. سی در یك گزارش تحقیقی 
به فعالیت های مخرب منافقین پرداخته و برآورد 
كرده كه بولتون مجموعاً رقمی بالغ بر 180 هزار 
دالر از این گروهك تروریستی دریافت كرده است.

پرداخت ۴۰ هزار دالری گروهک منافقین به جان بولتون
  پرونده

۱5

 کانادا طرح صهیونیستی عدم احیای 
روابط با ایران را تصویب کرد

مجلس عوام كانادا روز سه     شنبه طرحی را به تصویب رساند كه طی 
آن تمامی مذاكـرات با ایران برای از سـرگیری روابط دیپلماتیك 
میان دو كشـور قطع شد و همین طور نام سـپاه پاسداران انقاب 
اسامی در فهرست خودساخته تروریستی این كشور قرار گرفت. 
به گزارش فارس، مجلس عوام كانادا طرحی را به تصویب رس��اند كه 
خواس��تار متوقف كردن تمامی مذاك��رات دولت این كش��ور برای از 
سر گیری روابط دیپلماتیك با ایران است.   از جمله اتفاقات عجیب در 
رأی گیری بر سر این طرح در مجلس عوام كانادا، برخاستن »جاستین 
ترودو«، نخست وزیر كانادا به نش��انه حمایت از آن، هنگام اعالم رأی 
موافقان بود. این طرح را گارنت گینویس، نماینده حزب محافظه كار به 
مجلس عوام ارائه كرد. برخی محافل سیاسی پیش تر گمانه زنی كرده 
بودند كه این طرح از حمایت حزب لیبرال به رهبری جاس��تین ترودو 
برخوردار نش��ود.  روزنامه »تورنتوس��ان « اقدام ترودو را نشان دهنده 
تغییر كامل در سیاس��ت اتاوا در قبال تهران دانس��ته و نوشته است: 
»دشوار است بتوان درك كرد كه این چه نوع تغییر در سیاست است. 
ترودو برای احیای روابط دیپلماتی��ك با ایران تالش كرد، در حالی كه 
این طرح از دولت می خواهد فوراً تمامی مذاكرات با ایران را در زمینه 
احیای روابط متوقف كند.« این طرح كه از سوی »گارنت جینیوس«، 
نماینده محافظه كار و حامی رژیم صهیونیستی تهیه شده، همچنین 
از دولت كانادا می خواهد سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در فهرست 
سازمان های اصطالحاً »تروریستی « قرار بدهد.  دولت كانادا به پرسش 
روزنامه تورنتوس��ان درباره اینكه چه زمانی برای قرار دادن س��پاه در 
فهرست سازمان های تروریستی اقدام خواهد كرد، پاسخ نداده است. 
یك منبع به روزنامه تورنتوسان گفت ممكن است  این طرح به فشارهای 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریكا روی كانادا در حاشیه نشست گروه 
7 در خصوص مسائل مختلف ارتباط داشته باشد.  ترودو پس از توافق 
اتمی میان ایران و گروه 1+5 اعالم كرده ب��ود كه كانادا آماده برقراری 
روابط دیپلماتیك با تهران است.  ارین اوتول، نماینده حزب محافظه كار، 
پس از رأی گیری گفت: »رأی گیری امروز كه محكومیت رژیم ایران و 
قرار گرفتن سپاه پاس��داران در لیس��ت گروه های تروریستی را در بر 
داشت، یك رأی گیری تاریخی بود.« استیون هاپر، نخست وزیر پیشین 
كانادا از حزب محافظه كار در س��پتامبر 2012 مناسبات دیپلماتیك 
این كش��ور را با ایران قطع كرد. س��فارت كانادا در تهران بسته شد و 

دیپلمات های ایران نیز مجبور به ترك كانادا شدند. 
   ممنوعیت راهپیمایی روز قدس 

به رغم تحركات حامیان رژیم صهیونیس��تی در كان��ادا به ویژه تورنتو 
برای مقابله با راهپیمای��ی روز جهانی قدس، این راهپیمایی امس��ال 
هم برگزار شد، حال ارش��د    ترین مقام اس��تان »اَنتاریو « می گوید كه 
برای اطمینان از ممنوعیت همیش��گی برگزاری این راهپیمایی اقدام 
خواهد كرد.  »داگالس راب��رت فورد« كه پ��س از انتخابات اخیر قرار 
اس��ت تا آخر ماه جاری میالدی )كمتر از 17 روز آین��ده( كارش را به 
عنوان نخست وزیر اَنتاریو  در كانادا آغاز كند، در صفحه توئیتر خود، بر 
حمایتش از رژیم صهیونیستی و ضدیت با فلسطینیان تأكید كرد.  او 
گفته كه باید از »ممنوعیت« برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در 
اَنتاریو كانادا اطمینان حاصل شود.  اَنتاریو كه مركز آن تورنتو است و اتاوا 
پایتخت كانادا هم در آن قرار دارد، از لحاظ جمعیت و فعالیت اقتصادی 
بزرگ ترین و قوی     ترین استان این كشور است.  نخست وزیر جدید كانادا 
در توئیتر نوشت: »برای اطمینان از اینكه اقداماتی از قبیل روز قدس 
كه خواستار كشتار كل جمعیت غیرنظامیان در اسرائیل است، دیگر در 

اَنتاریو وجود نداشته باشد، دولت ما اقدام خواهد كرد.«


