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س��طح  ارتق��ای  ه��دف  ب��ا  ترکی��ه  و  اردن  اردن: 
همکاری های تجاری و س��رمایه گذاری های دو کشور، 
توافقنام��ه اقتص��ادی جدی��د امضا می کنن��د. »ینال 
البرماوی« س��خنگوی وزارت صنای��ع و تجارت اردن 
گفت که این کش��ور فردا با ترکی��ه توافقنامه ای را در 
راستای ترسیم نقش��ه روابط تجاری و سرمایه گذاری 

دو کشور امضا می کند.

بحرین: رژیم آل خلیفه »سید مجید المشعل« رئیس 
ش��ورای علمای بحری��ن را ممنوع الخ��روج کرد. آل 
خلیفه ب��ه تازگی اقدام خصمانه جدیدی را علیه یکی 
از علمای برجس��ته بحرین انجام داده است. در همین 
راس��تا، رژیم آل خلیفه »سید مجید المشعل« رئیس 

شورای علمای بحرین را ممنوع الخروج کرده است.

یونان: آوارگان ساکن در اردوگاه پناهجویان در یونان، 
پ��س از وقوع آتش س��وزی مرگب��ار و در اعتراض به 
تعلل و تاخیر در اطفاء حریق شورش کردند در جریان 
آت��ش س��وزی اردوگاه مملو از جمعی��ت پناهجویان 
»موریا« واقع در جزیره یونانی »لس��بوس« دست کم 
دو تن کشته ش��دند و این حادثه شورش پناهجویان 

خشمگین را به دنبال داشت.

مراکش: نخست وزیر مراکش تاکید کرد که کشورش 
قاطعانه مخالف طرح به اصطالح صلح آمریکا موس��وم 
به معامله قرن است. سعد الدین عثمانی، نخست وزیر 
مراکش تاکید کرد که کشورش قاطعانه مخالف طرح 

به اصطالح صلح آمریکا موسوم به معامله قرن است.

چین: در ش��رایطی که منازعات مرزی و ارضی چین 
در دریای جنوبی با آمریکا افزایش یافته اس��ت، پکن 
از استقرار تجهیزات برای اکتشاف نفت در اعماق این 
پهنه آبی خبر داد. تارنمای »چانگ آنجین« چین روز 
دوشنبه گزارش کرد کشتی »اوشین اویل« ۹۸۲ چین 
به منطقه اعزام ش��ده اس��ت تا در عمق ۵ هزار متری 

بستر آبهای دریای جنوبی نفت خام اکتشاف کند.

ن�روژ: رس��انه های نروژی مدعی ش��دند که نیروهای 
ویژه روسیه در حال گش��ت زنی در جزیره »اسپیتس 
برگن« نروژ مشاهده شده اند. پایگاه نروژی »آلدریمر« 
در گ��زارش خود با اس��تناد به مناب��ع اطالعاتی نروژ 
و ناتو، مدعی ش��د که این س��ربازان ظاهرا متعلق به 
واحد نیروهای ویژه ارتش روسیه، در حال جستجوی 

زیرساخت های محلی بودند.

ونزوئ�ا: وزیر امور خارجه آمریکا ضمن اس��تقبال از 
تحریم ه��ای اخی��ر اتحادیه اروپا علی��ه مقامات دولت 
ونزوئال، خواس��تار افزایش فش��ار ب��ه دولت »نیکالس 
مادورو« شد. »مایک پامپئو« وزیر امور خارجه آمریکا 
در صفحه »توییتر« خود ضمن استقبال از تحریم های 
جدید اتحادی��ه اروپا علیه ونزوئال، خواس��تار افزایش 
فش��ارها بر دول��ت »نیکالس م��ادورو« رئیس جمهور 

ونزوئال شد.

ذرهبین

حزب اهلل یعنی مردم لبنان 
همزمان با تش��دید فشارهای آمریکا بر حزب اهلل، وزیر 
خارجه لبنان در ادامه سفر به آمریکا بار دیگر مخالفت 
این کش��ور با تروریس��ت خواندن جنبش حزب اهلل را 

اعالم کرد.
»جبران باس��یل« وزیر خارجه لبنان که برای شرکت 
در نشست مجمع عمومی از هفته قبل در آمریکاست، 
در یک س��خنرانی بار دیگر با تصمیم آمریکا پیرامون 

تروریست خواندن جنبش حزب اهلل مخالفت کرد.
باس��یل در س��خنرانی خود ب��رای لبنانی ه��ای مقیم 
آمریکا در ش��هر »ویچیتا« در ایالت »کانزاس« گفت: 
»ما دوس��تان آمریکا هس��تیم اما نمی توانیم بپذیریم 
که بخش��ی از مردم ما به تروریس��م متهم شوند )اگر 
بپذیریم( گویا از آمریکا درخواس��ت شده که بخشی از 
شهروندان و مردم ما را تروریست به شمار آورد«. وی 
افزود، لبنان دوستدار صلح است و هیچ زمانی به کسی 
تع��رض نکرده اما برای دفاع از خود می جنگد. ویچیتا 
در ایالت کانزاس همان ش��هری اس��ت ک��ه اقامتگاه 
»مایک پامپئ��و« وزیر خارجه آمریکا در آن قرار دارد. 
باسیل در گفت وگویی با شبکه »ال بی سی« نیز اعالم 
کرد: ما خواستار حفظ رابطه با ایاالت متحده آمریکا، 
توس��عه این رابطه و محکم کردن آن هس��تیم اما در 
مقابل، حزب اهلل را سازمانی تروریستی نمی دانیم  وی 
در نشس��تی به میزبانی دانش��گاه »ه��اروارد« هم به 
دفاع از حزب اهلل پرداخت و در پاس��خ به سوالی درباره 
تحریم های آمریکا علیه حزب اهلل گفت: وضعیت سخت 
است اما حزب اهلل بخشی از دولت و ملت ماست حتی 
اگر این موضوع باعث ناخشنودی دولت آمریکا شود. ما 
به حقمان در دفاع از خود در برابر تجاوزهای اسرائیلی 
احترام می گذاریم؛ ش��یوه بهتر آن اس��ت که اسرائیل 
به توقف تجاوزهایش قانع شود. نمی توان پذیرفت که 

یک سوم مردم لبنان »تروریست« خوانده شوند.

نیمچهگزارش

تالش برای روشن سازی ابعاد قتل خاشقچی 
رئی��س جمه��ور ترکیه در واکنش ب��ه اظه��ارات ولیعهد س��عودی درباره قتل 
خاش��قچی گفت: آنکارا به تالش  برای روشن س��ازی ابعاد قتل این روزنامه نگار 

سعودی ادامه خواهد داد.
رجب طیب اردوغان باتاکید براینکه بس��یاری از سواالت در مورد روند دادرسی 
در دادگاه عربستان س��عودی بی پاسخ باقی مانده  است، گفت: »عدم شفافیت در 
روند دادرسی،  عدم دسترسی عمومی به دادرسی ها و ادعای آزادی برخی از مظنونین 
به قتل خاش��قچی، عالوه بر برآورده نکردن انتظارات جامعه بین المللی، وجهه عربستان 
سعودی را نیز لکه دار می کند. ما به عنوان دوست و هم پیمان عربستان سعودی خواهان 
چنی��ن امری نیس��تیم.« وی اضافه کرد: »اطمینان از اینک��ه چنین جنایاتی مجددا رخ 
نده��د، هم به نفع ما و هم به نفع بش��ریت اس��ت. مبارزه با مصونی��ت )از این جنایات( 

آسان ترین راه برای تحقق این هدف است.«

تعظیم شی جینپینگ به مائو
شی جینپینگ رئیس جمهوری چین در اقدامی بی سابقه دیروز و پیش از مراسم 
هفتادمین س��الگرد تاسیس جمهوری خلق چین به جس��د مومیایی شده مائو 

تسه تونگ، بنیانگذار جمهوری خلق چین سه بار تعظیم کرد.
آخرین باری که یک رهبر چین به مقبره و جسد مومیایی شده مائو ادای احترام 
کرده بود، مربوط به ش��ش س��ال قبل و زمانی اس��ت که ش��ی جینپینگ صد و 
بیستمین سالگرد تولد مائو را جشن گرفت. اقدام احترام آمیز به بنیانگذار جمهوری 
خل��ق چین در حالی صورت گرفته که این کش��ور خود را آم��اده می کند تا هفتادمین 
س��الگرد مراسم تاس��یس جمهوری خلق چین را تحت تدابیر شدید امنیتی با انجام رژه 
نظامی و آزادس��ازی ۷۰ هزار کبوتر امروز  جش��ن بگیرد. البته جش��ن امسال در حالی 
برگزار می شود که از یک طرف چین با آمریکا در نبرد تجاری شدید قرار دارد و از طرف 

دیگر، درگیر ناآرامی های هنگ کنگ است.

صحبت با آمریکا خطرناک است
س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه تصریح کرد که رسوایی »اوکراین گیت« 

نشان داد که گفت وگو و برقراری تماس با واشنگتن خطرناک است.
 »ماریا زاخارووا« تصریح کرد که انتش��ار محتوای مکالمات تلفنی میان رؤسای 
جمهور آمریکا و اوکراین نشان می دهد که گفت وگو با واشنگتن بسیار خطرناک 
اس��ت زیرا انتش��ار محتوای مکالمات می تواند تغییراتی را در قالب و شکل روابط 
دو کش��ور به وجود آورد.زاخارووا در خصوص رسوایی مکالمه تلفنی »دونالد ترامپ« 
و »ولودیمیر زلنس��کی« رؤس��ای جمهور آمریکا و اوکراین گفت: »نظر من این است که 
این حقیقت )انتشار محتوای مکالمه ترامپ-زلنسکی( از قرار معلوم، نه تنها وجهه بلکه 
احتماالً قالب و ش��کل روابط بین کش��ورها، بین رهبران و بین سیاس��تمداران را تغییر 
می دهد. زیرا هم اکنون، سه روز بعد از این رسوایی، همه پی برده اند که تماس گرفتن با 

واشنگتن و انجام گفت وگو و مالقات با آن )دولت آمریکا( خطرناک است«.

 علی تتماج 

غرب آس��یا همچنان به عنوان کان��ون اصلی تحوالت جهانی 
شناخته می شود که اشغالگری صهیونیست ها و نیز مداخالت 
غرب از جمله در حمایت از جنایات سعودی در یمن و حمایت 
و تحریک گروه های تروریس��تی بر این روند دامن زده است. 
این ش��رایط رویکردی منطقی برای تحقق ثبات و امنیت در 

این منطقه را بیش از پیش الزام آوار ساخته است. 
از ن��کات قابل توج��ه در این عرصه اقداماتی اس��ت که عراق 

در عرص��ه منطق��ه ای و جهانی صورت می ده��د. در هفتاد و 
چهارمین س��الگرد تاسیس سازمان ملل در نیویورک مقامات 
ع��راق ایده برگزاری نشس��ت منطقه ای در بغ��داد به منظور 
کاه��ش تن��ش ه��ای منطق��ه ای را مطرح ک��رد. در همین 
چارچ��وب حدود دو م��اه پیش بود که بغداد ب��ا هدف ایجاد 
مقدمات برگزاری یک نشست منطقه ای، میزبان نشست سه 
جانبه ای با حضور سران کشورهای اردن، مصر و عراق بود تا 
درباره آخرین تحوالت منطقه و تنش ها و چالش های موجود 
در آن بحث و تبادل نظر صورت پذیرد.این نشس��ت در حالی 
برگزار ش��د که در اوایل فروردین سال جاری نیز شهر قاهره 
میزبان نشس��ت سه جانبه ای با حضور سران همین کشورها 
ب��ود و پس از آن نیز در اوایل خ��رداد ماه برهم صالح، رئیس 
جمهوری عراق در شهر امان با سران مصر و اردن نشست سه 
جانبه ای برگزار کرد.  س��فر عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر 
عراق به ریاض از دیگر  موردی اس��ت ک��ه در این رابطه می 

توان به آن اش��اره کرد. در همین خص��وص، دیگر گروههای 
سیاس��ی عراق نیز فعال ش��ده اند ک��ه از آن جمله می توان 
به سفر اخیر س��ید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی به 
امارات متحده عربی اش��اره کرد. رویک��ردی که البته رویکرد 
مناسبی از سوی برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در 
قبال آن صورت نگرفته اس��ت چنانکه ایفای نقش فعال بغداد 
در قامت یک بازیگر موثر منطقه ای برای کاهش تنش ها در 
منطقه جنوب غرب آس��یا در حالی است که بازیگران وابسته 
به غرب در منطقه همچنان بر تداوم این تنش ها اصرار داشته 
و با موضع گیری های خصمانه مانع ایجاد یک فضای مناسب 
برای رفع تنش می ش��وند. ایده برگزاری نشس��ت منطقه ای 
در بغداد به منظور کاهش تنش های منطقه ای مدتهاست از 
س��وی دولتمردان عراقی پیگیری می شود اما کارشکنی های 
حکام مرتجع عرب، امکان اجرایی ش��دن این اتفاق مثبت را 
سلب کرده و سران این کشورها ترجیح می دهند همچنان با 

پیروی از کاخ سفید، رونق بازارهای تسلیحاتی ایاالت متحده 
آمریکا را حفظ کنند.

نگاهی بر عملکرد دولتمردان عراق نش��ان می دهد که آنها به 
دنبال یافتن راهکاری برای کاهش تنش در منطقه هس��تند 
که از یک س��و زمینه س��از تثبیت ثبات و امنیت برای عراق 
می تواند باش��د و از سوی دیگر می تواند نقش منطقه ای عراق 
را افزایش و این کشور را به عنوان بازیگری موثر که از دوران 
رژیم بعث که جز بحران سازی کارکردی نداشته تفاوت بسیار 
دارد معرفی نماید. این مسئله برای افزایش اعتماد جهانی به 
بغداد و مشارکت فعال جهانی تر در بازسازی عراق امری مهم 
می نمای��د در حالی که ارتجاع عربی ب��رای توجیه خرید های 
تسلحاتی و استمرار تحقق منافع آمریکا از رویکرد منطقی در 
قبال طرح های امنیت س��از عراق خودداری و حتی با تهدید 
و  تحریم عراق در این روند کار ش��کنی  می کنند تا همچنان 

بحران در منطقه ادامه داشته باشد. 

یادداشت

کاندیداهای اصلی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، 
عب��داهلل عبداهلل و اش��رف غنی، هر دو مدع��ی پیروزی در 
انتخابات ریاست جمهوری ش��ده اند، این در حالی است که 
کمیس��یون انتخابات افغانستان گفته اس��ت تا اعالم نتایج 
نهایی انتخابات توس��ط این کمیسیون کاندیداها حق اعالم 

پیروزی ندارند.
با اع��الم پیروزی ای��ن دو انتظار می رود بح��ران انتخاباتی 
۵ س��ال پیش که هر دوی این نامزده��ا مدعی پیروزی در 
انتخابات ش��دند، تکرار شود. بر اس��اس قانون انتخابات در 
افغانس��تان اگر هیچ نامزدی قادر به کسب بیش از نیمی از 
آرای ماخوذه نشود انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. 
در ای��ن انتخابات ۱۳ نامزد که مهمترین آنها اش��رف غنی، 
رئیس جمه��وری کنونی و عبداهلل عب��داهلل، رئیس اجرایی 
دولت بودند، ش��رکت داشتند که به دلیل تهدیدات امنیتی 

با مشارکت اندک مردم برگزار شد.
عب��داهلل عبداهلل در ی��ک کنفرانس خبری گفته اس��ت که 
بیش��ترین آرا در انتخابات را به دس��ت آورده است عبداهلل 
صال��ح، معاون اش��رف غنی نیز ب��ا اعالم پی��روزی وی در 
انتخابات بدون ارائه س��ند و مدرکی گفت: اطالعات رسیده 
به ما حاکی از آن اس��ت که ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم به غنی 
رای داده اند. کمیسیون انتخابات افغانستان گفته است نتایج 

انتخابات تا سه هفته دیگر مشخص نخواهد شد. پیش از این، 
محمدعمر داوودزی  رییس ستاد انتخاباتی »دولت ساز« به 
رهبری محمداشرف غنی و علی احمد عثمانی، رییس ستاد 
انتخاباتی »ثب��ات و همگرایی« به رهبری عبداهلل عبداهلل از 
نخستین کسانی بودند که در صحبت با شبکه ی تلویزیونی 
طلوع نیوز ادعای پیروزی کردند. آنان ش��نبه ش��ب  ششم 
مهر ماه به صراحت بیان کردند که در پیروزی دس��ته های 
انتخاباتی آنان هیچ تردیدی وجود ندارد. اما حبیب الرحمن 
ننگ، رییس دبیرخانه کمس��یون مس��تقل انتخابات تاکید 
ک��رده که هیچ نام��زدی حق ندارد که پیش��اپیش پیروزی 

خود را در انتخابات اعالم کند.
کمیس��یون مس��تقل انتخابات  اعالم کرد که  در سه هزار و 
۷۳۶ مرک��ز رأی دهی، دو میلی��ون و ۱۹۶ هزار و ۴۳۶ نفر 
رأی داده اند. براس��اس اعالم کمیس��یون مستقل انتخابات، 
از مجم��وع پنج ه��زار و ۳۷۳ مرکز رأی ده��ی، آمار میزان 
مش��ارکت رأی دهندگان در ۷۸۶ مرکز بزودی در دسترس 
این کمیس��یون قرار می گیرد، ام��ا از ۲۳۴ مرکز رأی دهی 
دیگر اطالعات دقیق در دس��ت نیس��ت. کمیسیون مستقل 
انتخابات در مورد ش��فافیت انتخابات اطمینان داده و گفته 
است که نتایج آرای واقعی مردم افغانستان مطابق به تقویم 

انتخاباتی منتشر خواهد شد. 

غنی و  عبداهلل مدعیان پیروزی در انتخابات  افغانستان 
در ادامه تالش یمنی ها برای تحقق رویکرد سیاسی، رئیس 
کمیته اس��را در دولت نجات ملی یمن )در صنعاء( از ابتکار 
یکجانبه این دولت در آزادی ۳۵۰ اس��یر ائتالف سعودی از 

جمله سه اسیر سعودی خبر داد.
»عبدالقادر المرتضی« رئیس کمیته امور اسرا در دولت نجات 
ملی یمن، مس��تقر در صنعاء، از ابتکار یکجانبه آزادی س��ه 
اسیر سعودی در قالب ۳۵۰ اسیر ائتالف سعودی خبر داد و 
از ائتالف خواست تا حسن نیت خود را با اقدام مشابه نشان 
دهد. المرتضی در کنفرانسی خبری گفت، بعد از یک روز از 
انتشار تصاویر اس��ارت چند هزار »نیروی اجیر شده ائتالف 
س��عودی« که طی دو ماه اخیر در طول عملیات موسوم به 
»نصر من اهلل« در جنوب عربس��تان )نجران( اسیر شده اند، 
اعالم کرد که صنعاء طرح پیشنهادی خود برای تبادل ۳۵۰ 
اسیر که سه نفرشان نظامی سعودی هستند، به سازمان ملل 

ارائه کرده و این لیست طبق توافق سوئد است. 
به گفته این مقام یمنی، این طرح ابتکاری زیر نظر و حمایت 
سازمان ملل و کمیته صلیب سرخ جهانی انجام خواهد شد 
و این دو نهاد، ریاست مشترک نظارت بر اجرای توافق سوئد 
)بی��ن طرفین درگیر در یمن؛ صنعاء و ائتالف س��عودی( را 
بر عهده دارند. این مقام یمنی این اقدام را نش��انه »اعتبار و 
جدیّت« صنعاء در اجرای توافق س��وئد )در خصوص توافق 

درباره اسرای جنگی( دانست و گفت، »نیروهای متجاوز نیز 
باید جدیت خود را در برداش��تن گامی مش��ابه نشان دهند 
و حس��ن نیت و اعتب��ار خود را در خص��وص اجرای توافق 
س��وئد ثابت کنند«.  این اق��دام در حالی صورت می گیرد 
که رویکرد تجاوزکارانه سعودی همچنان ادامه دارد چنانکه  
الق��دس العربی با اش��اره به آمار تکان دهن��ده مبتالیان به 
بیماری هاری در یمن و مرگ و میر ناشی از آن نوشت: در 
یمن اگر کس��ی بر اثر جنگ کشته نشود، با ابتال به بیماری 
هاری می میرد. این حال و روز یمنی هاست، از اوایل سال 
جدید و با ش��یوع بیماری هاری در نبود امکانات بهداشتی 
و ش��یوع گسترده وبا، به گفته منابع رسمی پزشکی، از بین 
۱۲ ه��زار فرد مبتال به هاری در اس��تان های مختلف یمن، 
۵۵ نفر جان خود را از دس��ت داده اند. فرد مبتال به هاری 
باید به محض بروز عالئم بیماری، واکسینه شود اما واکسن 
هاری در یمن پیدا نمی شود. الزم به ذکر است در واکنش 
به جنایات س��عودی، ارتش و کمیته های مردمی یمن طی 
عملیاتی در شهر مرزی »عس��یر« شماری از عناصر مزدور 
س��عودی را به هالکت رساندند. خبر دیگر آنکه مطالبات در 
سودان برای خارج شدن نیروهای این کشور از یمن افزایش 
یافته اس��ت و موضوع حذف نام سودان از لیست کشورهای 

حامی تروریسم نیز در راس اولویت ها قرار دارد.

حسن نیت یکجانبه یمن در آزادسازی اسرا

 کوچاندن ده ها هزار فلسطینی
از الخلیل و کرانه باختری

مرک��ز داده ها درباره حقوق بش��ر در س��رزمین های اش��غالی 
»بتسلیم« نس��بت به طرح صهیونیستی هشدار داد که از ۲۵ 
س��ال گذش��ته تاکنون برای کوچاندن ده ها هزار فلس��طینی 
از الخلی��ل و ش��هرک ها و روس��تاهای دیگر فلس��طین انجام 

می گیرد.
ش��هرک نش��ینان اس��رائیل قصد مصادره، یهودی س��ازی و 
تبدی��ل این اراض��ی به کانون ه��ای شهرک س��ازی را دارند و 

تمامی دولت های رژیم صهیونیس��تی از جمله سیاس��تمداران 
اردوگاه ه��ای چپ و میانه و حتی ارتش، اطالعات و دس��تگاه 
قضایی اسرائیل در این طرح و اجرای آن مشارکت داشته اند.این 
گزارش تحت عنوان »زیر پوشش امنیتی: سیاست اسرائیل در 
الخلیل به عنوان ابزاری برای انتقال اجباری ساکنان فلسطینی 
آن«، به این مس��أله اشاره دارد که این سیاست مبتنی بر یک 
سیس��تم آپارتاید است که اس��رائیل به مدت ۲۵ سال در این 
ش��هر آن را اجرا می کند و عماًل با قتل عام مسجد الخلیل در 
روز عید فطر سال ۱۹۹۴ میالدی توسط باروخ گلدشتاین که 
یک یهودی آمریکایی االصل س��اکن اس��رائیل بود، آغاز شد. 
سیس��تم آپارتاید در الخلیل به مجموعه ای از محدودیت های 

تردد تکیه کرده که منطقه ای را از مناطق دیگر این شهر جدا 
می کن��د طوری که در این منطقه حرکت فلس��طینی ها چه با 
پای پیاده و چه با اتومبیل کاماًل ممنوع اس��ت. ارتش اسرائیل 
برای اجرای این سیستم، ۲۲ پاسگاه و ۶۴ مرکز ایست بازرسی 
را در یک منطقه محدود ایجاد کرده اس��ت که فلسطینی ها را 
از عب��ور و مرور در خیابان های شهرش��ان محروم می کند. در 
این گزارش همجنین به لیس��ت اقدامات سرکوبگرانه معمول 
رژیم صهیونیس��تی علیه فلس��طینی ها در الخلیل اشاره شده 
اس��ت که ش��امل »بازرس��ی های تحقیرآمیز، حمالت ش��بانه 
به خانه و بازداش��ت فلس��طینی ها به دالی��ل واهی در الخلیل 
می شود«. سیستم آپارتاید مذکور رژیم صهیونیستی در صدد 

خالی کردن شهر الخلیل از اعراب است. این اقدام یک تعریف 
روشن در حقوق بشر بین المللی تحت عنوان: »انتقال اجباری 

غیرنظامیان معادل یک جنایت جنگی است«، دارد.
خب��ر دیگ��ر از فلس��طین آنک��ه یک��ی از وزرای کابینه رژیم 
صهیونیس��تی به هم��راه صدها شهرک نش��ین ای��ن رژیم به 
مس��جداالقصی تعرض ک��رد.»اوری آرئیل« وزیر کش��اورزی 
رژیم صهیونیس��تی اخیرا به مسجداالقصی تعرض کرده است. 
همچنی��ن رژیم صهیونیس��تی در اقدام��ی خصمانه ۲ کودک 
فلسطینی را در قدس اش��غالی بازداشت کرد. خبر دیگر آنکه 
گزارش ها و آمارهای منتش��ر شده از این مسأله حکایت دارد 

که ۸۵ درصد از ساکنان غزه زیر خط فقر هستند.

بازیگر موثر منطقه 

گزارش

در شکس��تی دیگر برای آمریکا و مهره های منطقه ای اش که 
ب��ه دنبال جدایی کش��ورهای منطقه هس��تند، گذرگاه مرزی 
»بوکمال-القائم« بین س��وریه و عراق ک��ه مهمترین گذرگاه 
مرزی بین این دو کش��ور اس��ت، دیروز پس از ش��ش س��ال 

بازگشایی شد.
ارتباط میان سوریه و عراق به عنوان کشورهای محور مقاومت 
که نقش��ی مهم در مبارزه با تروریس��م دارن��د، می تواند نقطه 
عطفی در تحقق ثبات و امنیت در منطقه باش��د. اهمیت این 
امر چنان اس��ت که آمریکا تم��ام ابزارهای خود را برای مقابله 
با این روند به کار گرفته اس��ت که از ابعاد حضور تروریست ها 
در این کش��ورها نیز تحقق این امر تش��کیل م��ی داد. به رغم 
تمام کارش��کنی ها اراده دو کشور بر توس��عه مناسبات استوار 
بوده و حتی یگان های واحدی برای مبارزه با تروریسم تشکیل 
دادند. اکنون این همگرایی به رویکرد توسعه اقتصادی رسیده 
است که بازگشایی گذرگاه مرزی نمودی از این وضعیت است. 
گ��ذرگاه م��رزی »بوکمال-القائم« بین عراق و س��وریه امروز 
دوش��نبه بازگشایی شد. خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد 
که پس از بازگش��ایی این گذرگاه، این مس��یر به روی افراد و 
عبور و مرور خودروها باز شده است. مسئوالن عراقی و سوری 
از مدت ه��ا پیش در تدارک بازگش��ایی این گذرگاه بودند، که 
به خاطر برخی از مس��ائل لجس��تیک، بازگشایی آن به تعویق 

می افتاد.
این گذرگاه که یکی از مهمترین گذرگاه های مرزی بین سوریه 
و عراق اس��ت، چندین س��ال پیش در اشغال گروه  تروریستی 
داعش قرار داشت.س��ازمان گذرگاه های م��رزی عراق دو روز 
پیش اعالم کرد که پس از فراهم ش��دن مقدمات الزم، دولت 

این کش��ور با بازگش��ایی گذرگاه مزبور موافقت کرده اس��ت. 
ارتش س��وریه نوامبر سال ۲۰۱۷ توانس��ته بود شهر راهبردی 
بوکم��ال و مناطق اطراف آن را از عناص��ر داعش پس بگیرد.

این گذرگاه در حالی امروز بازگش��ایی شد که آمریکا و عناصر 
داعش بارها تالش کردند که دولت های سوریه و عراق نتوانند 
مج��ددا فعالیت این گذرگاه را از س��ر بگیرن��د. آخرین تالش 
عناصر داعش که با دس��تور آمری��کا صورت گرفت، تالش روز 
گذش��ته داعش ب��رای حمله به مواضع ارتش س��وریه در مرز 
اس��تان های حمص و دیرالزور بود که ارتش سوریه موفق شد 

این حمالت را دفع کند.
عراق و سوریه سه گذرگاه مرزی دارند که مهمترین آن، گذرگاه 
بوکمال-القائم است. پیش از بسته شدن، از این گذرگاه، افراد 
و خودروها و کامیون های بسیاری عبور می کردند. این گذرگاه 
در س��ال ۲۰۱۴ با اشغال ش��هر القائم توسط گروه تروریستی 
داعش، بس��ته ش��د. ارتش س��وریه و نیروهای عراقی هم اواخ 
سال ۲۰۱۷ موفق شدند این گذرگاه را آزاد کنند.  دو اتوبوس 
حام��ل زائران ع��راق در آوریل گذش��ته از این گ��ذرگاه وارد 
س��وریه شدند و این، نخس��تین اقدام برای بازگشایی مرزهای 

زمینی بین عراق و سوریه بود. عناصر داعش در منطقه مرزی 
جنوب ش��رق این کشور به مواضع ارتش سوریه حمله کردند؛ 
اقدامی که به نظر می رس��د هدفش هم��ان هدف آمریکا برای 
عدم بازگش��ایی گذرگاه مرزی عراق و سوریه است. یک منبع 
میدانی سوری به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که عناصر داعش 
می خواس��تند به یکی از مراکز نظامی ارتش سوریه در اطراف 
شهرک »حمیمه« نفوذ کنند که نیروهای سوری مانع از انجام 
عملیات این عناصر ش��دند. الزم به ذکر است در ادامه دخالت 
آمریکا در امور داخلی عراق، یکی از رهبران س��ازمان الحش��د 
الشعبی اعالم کرد که گزارش مفصلی از حمله به این سازمان 
در دس��ت نخس��ت وزیر عراق است، ولی س��فیر آمریکا مانع 
از انتش��ار آن می ش��ود. »عادل الکرعاوی« از رهبران سازمان 
»الحشد الشعبی« )بسیج مردمی( عراق از تالش ایاالت متحده 
آمریکا برای منتش��ر نش��دن تحقیقات مربوط به حمله به این 
سازمان خبر داد. الکرعاوی به پایگاه خبری »المعلومه« گفت 
که »هدف از تش��کیل کمیته های تحقیق دولتی برای بمباران 

مواضع الحشد، به تأخیر انداختن این موضوع است«.
در همین حال توسعه مناسبات سوریه و عراق در حالی صورت 
می گیرد که در ادامه رویکرد سیاس��ی در سوریه،  وزیر خارجه 
س��وریه تأکید کرد که بهتر است پیش از گفتگو درباره تدوین 
قانون اساسی جدید درباره قانون اساسی کنونی بحث و تبادل 
نظر صورت گیرد، چرا که قانون اساس��ی کنونی، متمایز است.  
»ولید المعلم« افزود: در صورتی که مذاکرات با طرف مقابل در 
خصوص قانون اساسی کنونی س��وریه بی نتیجه باشد، مانعی 
ب��رای ورود به مذاکراتی دیگر جه��ت گفتگو درباره یک قانون 

اساسی جدید بال مانع است.

شکست کارشکنی آمریکا در �پیوند بوکمال-القائم 
گذرگاه مرزی بین سوریه و عراق با پاکسازی تروریست ها رسما بازگشایی شد


