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 فروردین
 (۲۰۱۸مارس  ۳۰ -۱۳۹۷فروردین  ۱۰های بازگشت )تظاهرات روز زمین و آغاز راهپیمایی

های فلسطینی، از صبح جمعه دهم فروردین )برابر سالگرد روز زمین و در پاسخ به فراخوان گروهبه مناسبت چهل و دومین 

های اشغالی تجمع ها هزار فلسطینی در چند نقطه در نزدیکی دیوار حائل بین نوار غزه و سرزمین( ده۲۰1۸مارس  ۳۰با 

اعتراض به آوارگان فلسطینی، ان انداختن حق بازگشت کردند. این تظاهرات که تا امروز نیز ادامه دارد، در راستای به جری

تن کشته و  1۵حداقل  اولین روز این اعتراضاتدر . گیردصورت می شریف و انتقال سفارت آمریکا به قدس محاصره غزه

 .1نفر زخمی شدند 1۲۰۰بیش از 

های خود دست به تظاهرات زمینسال در چنین روزی برای مطالبۀ حق بازگشت و بازپس گیری ها هر چند فلسطینیهر

ای المقدس از سوی آمریکا به عنوان پایتخت اسرائیل، اهمیت ویژهزنند، اما راهپیمائی امسال به سبب شناسائی بیتمی

 تظاهراتبعدها اعالم شد این اما  تا شش هفته ادامه یابد بودبر اساس برنامۀ پیش بینی شده قرار این تظاهرات  .یافت

 .داشت خواهد ادامه غزه محاصره لغو جملهاز  اهدافش تحقق زمان تا و دارد ادامه تمامتر چه هر رتقد با همچنان

فلسطینی  ۲6۷حدود  (1۳۹۷)چهارم اسفند  های بازگشت تا کنوناعالم کرد از آغاز راهپیمایی« میزان»مرکز حقوق بشری 

جمله سه کودک را نزد خود نگه داشته است. در بین شهید از  11رژیم صهیونیستی هنوز پیکر و  اندبه شهادت رسیده

فلسطینی  146۷۳بر اساس این گزارش، . شودنگار دیده میکودک، دو زن، هشت معلول، سه امدادگر و دو روزنامه 4۰شهدا 

جود نگار وروزنامه 14۸ و امدادگر 1۷1زن،  6۵۳کودک،  ۳1۲۸اند که در میان آنها ها زخمی شدههم در این راهپیمایی

 .۲دانآنها به گلوله جنگی زخمی شده ۷۷۵۰دارند و 

 (۲۰۱۸ آوریلسوم  – ۱۳۹۷فروردین  ۱۴)نشست سه جانبه رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در آنکارا 

سای جمهور ؤنشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه در سه سطح کارشناسان ارشد، وزرای امور خارجه و ر

کشور  سههای بررسی روند همکاریبرگزار شد. آنکارا پایتخت کشور ترکیه  در 1۳۹۷فروردین ماه  1۵و  14 هایطی روز

های نشست آستانه و نیز نتایج های اجرای تفاهم نامهتحوالت سوریه و راه، های مختلف از جمله مبارزه با تروریسمدر حوزه

 محور این اجالس بود. نشست سران در سوچی

 مؤثری المللیبین ابتکار تنها تانه،ت آسفرم که این به اشاره با ترک،ای مشس آنکارا در بیانیهالدر پایان اج ه کشورسرؤسای 

ش خشونت در سراسر سوریه کمک کرده و در برقراری صلح و ثبات در سوریه نقش داشته است، بر عزم کاه به که بوده

 د.دنکر کیدتأ سوریه ۀ فعال دربار همکاری ادامهخود مبنی بر 
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در رایزنی و همکاری  به منظوراین نشست دور دوم مذاکرات سه جانبه و در ادامه مذاکرات آستانه و نشست سران سوچی، 

 بود. سوریه بحرانحل  مورد

 1۳۹6اول آذر سال « سوچی»نشست سه جانبه سران ترکیه، روسیه و ایران درباره بحران سوریه موسوم به نشست  دور اول

 ده بود.شدر شهر سوچی روسیه برگزار ( ۲۰1۷نوامبر  ۲۲)

 ( ۲۰۱۸ آوریلسوم  – ۱۳۹۷فروردین  ۱۴) ولیعهد سعودی موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت

موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت آتالنتیک  آمریکایی مجلهدر مصاحبه با ولیعهد سعودی برای نخستین بار 

کم در بخشی  آیا معتقد هستید که مردم یهود حق دارند دولت ملت خود را دست»وی در پاسخ به این پرسش که  .شناخت

اظهار داشت: من معتقدم، هر مردمی، در هر جایی، حق دارند در کشور امن « شان داشته باشند؟از سرزمین اجدادی

ها حق دارند که سرزمین خودشان را داشته باشند. اما ما ها و اسرائیلیخودشان زندگی کنند. من اعتقاد دارم که فلسطینی

 «بن سلمان»د. ده و روابطی عادی وجود داشته باشباید توافق صلحی داشته باشیم تا ثبات برای هر فردی تضمین ش

قتصاد ها آشکار کرد. وی گفت: اسرائیل در مقایسه با وسعتش یک اتمایلش را برای برقراری ارتباط با صهیونیستهمچنین 

بزرگ و رو به رشد است. البته که ما منافع مشترک زیادی با اسرائیل داریم و اگر صلحی برقرار شود، سود زیادی میان 

 د.شورهایی مانند مصر و اردن ایجاد میاسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و کشو

 (۲۰۱۸آوریل  پنجم– ۱۳۹۷ردین فرو ۱6) «حماس»ب به نامه رئیس دفتر سیاسی الپاسخ رهبر معظم انق

رئیس دفتر سیاسی  «هنیه اسماعیل» قبل چندی نامه به پاسخ در سالمیب االم انقمعظ رهبر ایخامنه اهللیتحضرت آ

می در حمایت کامل از فلسطین و البا تأکید بر مواضع همیشگی جمهوری اس ،می فلسطین )حماس(الجنبش مقاومت اس

م و تشدید مبارزه با رژیم غاصب و پشتیبانان الر دنیای اسد مقاوم و مبارز جناح تقویت را فلسطین ج مسألهالمجاهدان آن، ع

و غاصب، خطای نابخشودنی بزرگی است که  دروغگو و فریبکار رژیم با مذاکرهسمت  آن دانستند و تأکید کردند: حرکت به

 .کندملت ستم کشیده نمیخسران عاید آن پیروزی ملت فلسطین را به عقب می اندازد و جز 

ای به رهبر معظم اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین در نامه 1گفتنی است چندی پیش

 د.ستاید ایران در مسئله قدس را میملت فلسطین مواضع ثابت و ارزشمنه بود: کید کردأانقالب ت

  (۲۰۱۸آوریل  نهم -۱۳۹۷فروردین  ۲۰در سوریه )  T-4به پایگاه  رژیم صهیونیستی حمله
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. 1نیروی ایرانی به شهادت رسیدند هفتبنا به آمار رسمی ایران،  سوریه، T-4 به پایگاه رژیم صهیونیستی حملهدر نتیجه 

نسبت به یداً شدجمهوری اسالمی ایران  ارشد نظامیدمشق، تهران و مسکو، اسرائیل را مسئول این حمله دانستند. مقامات 

کید بر أآویو هشدار دادند. امیر دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با تو به تل نشان حمله واکنشاین 

زمان، مکان و نحوه پاسخگویی به این اقدام شرورانه در اختیار  اینکه تنبیه رژیم صهیونیستی قطعی است، گفت که طبیعتاً

ها انگشت ه بود)جانشین فرمانده سپاه پاسداران( هم گفت میالدار حسین سمی است. پیش از آن، سرالو اراده جمهوری اس

 .ها آماده شلیک هستندروی ماشه و موشک

کیلومتری  6۰در ، «حمص»استان  درترین فرودگاه نظامی ارتش سوریه زرگب «رتیفو»معروف به « تیاس»فرودگاه نظامی 

 .واقع شده است «تدمر»شهر تاریخی 

 (۲۰۱۸آوریل  ۱۳ – ۱۳۹۷ن فروردی ۴۲)در نشست علمی امارات « خلیج فارس»ملی و تاریخی دفاع از هویت  

فوق  «مریم رزاقی آذر»دکتر  بود،شده فروردین در دوبی برگزار  ۲۵و  ۲4که روزهای  تخصصی -در سمیناری علمی 

این دکتر رزاقی آذر برای سخنرانی در  .ذکر نادرست نام خلیج فارس را به حضار گوشزد کرد غدد و متابولیسمتخصص 

سمینار درباره بلوغ به امارات دعوت شده بود، اما هنگامی که سخنران عرب قبل از او نام خلیج فارس را اشتباه گفت، روی 

محمد جواد »دکتر رزاقی آذر از سوی و البته با واکنش پلیس امارات روبرو شد.  های او را تصحیح کردسن رفت و صحبت

 د.وزیر امور خارجه کشورمان تحسین ش «ظریف

 (۲۰۱۸آوریل  ۱۴ – ۱۳۹۷ن فروردی ۲۵) جانبه آمریکا، انگلیس و فرانسه علیه سوریهحمله سه

این  اعالم کردپنتاگون  ؛هدف قرار دادنددر سوریه را مناطقى  اى مشترک و محدودآمریکا، انگلیس و فرانسه در حمله

ه است. صورت گرفتحمالت در پى شواهدى جامع درباره مسئولیت دولت سوریه در حمله با سالح شیمیایى در شهر دوما 

 حدود سوریه به او یعنی انگلیس و فرانسه غربی پیمانهم دو و آمریکا نظامی منابع نظامی سوریه اعالم کردند که تجاوز

 د.گرفتن قرار هدف حمص، نیز و آن حومه و دمشق در عمدتاً نقطه، 1۰ آنها جریان در و داشت ادامه ساعت یک از کمتر

 است. ت چندانى بر جاى نگذاشتهاخسار دولت دمشق گفت این حمالت

 (۲۰۱۸آوریل  ۱۹ – ۱۳۹۷ن فروردی ۳۰) یس شورای عالی سیاسی یمنئرشهادت 
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واقع در غرب یمن به  «الحدیده»شورای عالی سیاسی در حمله هوایی ائتالف سعودی به استان رئیس  «صالح الصماد»

صالح »رهبر جنبش انصار اهلل، « عبد الملک الحوثی»یمن، پس از به زمان آغاز تجاوز نظامی عربستان  . ازشهادت رسید

 . شدشمرده می هادومین شخصیت تحت پیگرد سعودی« الصماد

را به  شورای عالی سیاسییکی از اعضای « مهدی المشاط»یمن  شورای عالی سیاسی، «صالح الصماد»پس از شهادت 

 ریاست برگزید.

 اردیبهشت

 (۲۰۱۸آوریل  ۲۳ – ۱۳۹۷)سوم اردیبهشت  بمباران مراسم عروسی در غرب یمن

« بنی قیس»مراسم عروسی را در روستایی در شهرستان یک  سوم اردیبهشت های سعودی بامداد روز دوشنبهجنگنده

 اعالم شد. میزخ ۵۵کشته و   ۳۵حمله هوایی این  تعداد تلفات .در غرب یمن بمباران کردند «حجه»استان 

 (۲۰۱۸آوریل  ۲۳ – ۱۳۹۷)سوم اردیبهشت  کشور در تهران ۳۵نشست فرماندهان نیروی دریایی 

  

فرماندهان نیروی ، با حضور (IONS) «آیونز» یایی کشورهای حاشیه اقیانوس هندششمین اجالس فرماندهان نیروهای در

 ، برگزار شد.کشور در تهران ۳۵دریایی 

که پس از  بودند بار گرد هم آمده پنج ( IONSفرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند )پیش از آن 

 برگزار شد. ششمین اجالس در تهران اسالمی ایران،جمهوری ساله این اجالس به  اعطای ریاست دو

 (۲۰۱۸ششم می  - ۱۳۹۷اردیبهشت  ۱6انتخابات پارلمانی لبنان )

این رفتند. ی أهای ردر انتخابات پارلمانی به پای صندوق شرکتبرای  اردیبهشت 16 ی دهندگان لبنانی روز یکشنبهأر

  گیری به عمل آمد.یأر انتخابات برای اولین بار طبق سیستم نسبیاین در انتخابات با پنج سال تأخیر در لبنان برگزار شد. 

 (۲۰۱۸می  مهشت -۱۳۹۷اردیبهشت  ۱۸) اعالم خروج آمریکا از برجام 

ای میان ایران و شش قدرت جهانی خارج کرد. او کشورش را از توافق هسته جمهور آمریکا رسماً رئیس« دونالد ترامپ»

ای ایران که بر اساس برجام تعلیق شده بود، طی یک دوره زمانی های هستهفرمانی را امضا کرد که بنا بر آن تحریم

 د.گردبرمی
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برجام یک توافق چند جانبه "کید کرد که أتای م، اتحادیه اروپا در بیانیهدقایقی پس از تصمیم آقای ترامپ برای ترک برجا

کید بر امضای برجام از سوی أبیانیه اتحادیه اروپا با ت در ادامه. "توان آن را به طور یک طرفه ترک یا ملغی کرداست و نمی

توافق  تا زمانی که ایران به تعهداتش در این"های جهانی و حمایت از آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده: قدرت

 ."دپایبند بماند، چنانچه تاکنون چنین کرده، اتحادیه اروپا هم به برجام متعهد خواهد مان

ر چین و کنا در واشنگتن اروپایی شرکای که دها در حالی اتخاذ شتصمیم ترامپ در خروج از برجام و بازگرداندن تحریم

کرده بودند سناریوهای پس از خروج آمریکا از برجام بسیار م النه هشدار داده و اعالروسیه نسبت به تبعات این اقدام عجو

 د.تراژیک و البته خطرناک خواهند بود. مقامات ارشد پیشین آمریکا نیز ترامپ را از خروج از برجام برحذر داشته بودن

 (۲۰۱۸می  ۱۰ – ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۰)موشك  6۸ها با شلیك پاسخ مقتدرانه سوریه به صهیونیست

ترین مواضع نظامى رژیم صهیونیستى در جوالن اشغالى را هدف قرار داد. این ها موشک حساسبا شلیک دهارتش سوریه 

حمله متعاقب تجاوز چندین باره صهیونیستها به خاک سوریه صورت گرفت. دمشق مطابق اصل دفاع مشروع مندرج در 

شبکه بنا بر اعالم این حمالت را تدارک دید. ها در پاسخ به تجاوزات آشکار صهیونیست (۵1 ماده) منشور سازمان ملل

موشک سوریه قرار گرفت. سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستى هم نتوانست  6۸ها هدف مقر مهم صهیونیست 1۰المیادین

پیش از آن، ارتش  مقابله کند. ندهاى اشغالى هدف قرار دادهایى که مراکز نظامى این رژیم را در داخل سرزمینبا موشک

که این حمالت، عالوه بر واکنش قدرتمند  ه بودکرد ایخمپاره وریه حملهقنیطره سمال استان ژیم صهیونیستى به شر

 .ها مرکز راهبردى این رژیم در جوالن مواجه شدپدافندى ارتش سوریه، با پاسخ سنگین به ده

 (۲۰۱۸می  ۱۲ – ۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۲)انتخابات پارلمانی عراق 

برای نخستین بار پس از پیروزی علیه داعش برای انتخابات نمایندگان  اردیبهشت ۲۲شنبه  روز عراقی میلیون 11 حدود

 اعالم شد. درصد 44 از بیش در این انتخابات مشارکتمیزان  .ی رفتندأهای رپارلمان پای صندوق

 ریاست به «فتح» ائتالف ؛رسید پیروزی به کرسی ۵4 کسب با «صدر مقتدا»به ریاست  «سائرون»ائتالف در این انتخابات 

 به کرسی 4۲ با «العبادی حیدر» ریاست به «نصر» ائتالف و کرسی 4۷ با (عراق بدر سازمان دبیرکل) «العامری هادی»

 .گرفتند قرار سوم و دوم جایگاه در ترتیب

 ۲۰الوطنیه )ایاد عالوی( با کرسی،  ۲4کرسی، دموکرات )مسعود بارزانی( با  ۲6دولت قانون )نوری المالکی( با ائتالف 

 1۸کرسی و اتحادیه میهنی )کوسرت رسول جانشین جالل طالبانی( با  1۹کرسی، جریان حکمت )سید عمار حکیم( با 

 ند.های بعدی قرار گرفتکرسی در رده

 د.وانستند به پارلمان راه پیدا کننفهرست و حزب سیاسی ت ۲۸در این دوره از انتخابات 
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 (۲۰۱۸می  ۱۴ – ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۴آمریکا در قدس )افتتاح سفارت 

وزیر رژیم صهیونیستی و افراد مدعو از چندین کشور برگزار شد، با حضور نخست اردیبهشت ۲4 در مراسمی که روز دوشنبه

در اجرایی کردن  "شجاعتش"نیز از دونالد ترامپ به دلیل  «بنیامین نتانیاهو»سفارت آمریکا در قدس رسماً افتتاح گشت. 

 د.وعده خود جهت انتقال سفارت قدردانی نمو

ها مراسم د. اروپاییداماد و مشاور دونالد ترامپ در مراسم انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی سخنرانی کر «جارد کوشنر»

 افتتاح سفارت آمریکا در قدس را تحریم کردند.

 خرداد

 (۲۰۱۸می  ۲۴ - ۱۳۹۷خرداد  )سوم مور تشکیل کابینه کردأرا م «سعد حریری»، «میشل عون»

مأمور را بار دیگر « سعد الحریری»رئیس جمهور لبنان، بعد از مشورت با نمایندگان پارلمان این کشور، « میشل عون»

نماینده  111رأی، موافقت  1۲۸از مجموع  «حریریسعد » لبنان، پارلمان می در ۲4 روز نشستد. در تشکیل کابینه کر

 لبنان انتخاب شد. وزیرسومین بار پیاپی به عنوان نخستبرای  رد وپارلمان را برای تشکیل کابینه جدید به دست آو

به رهبری  «المستقبل»حزب و  لیست سعد حریری با ریزش آرا روبرو شد( ۲۰1۸ یمششم )در انتخابات پارلمانی لبنان 

 ۷1اهلل و متحدانش در این انتخابات توانستند حزبجنبش . از دست داد پارلمانهایش را در او بیش از یک سوم از کرسی

( توانست بار دیگر ریاست پارلمان لبنان یم ۲۳چهارشنبه نیز یک روز قبل از آن، ) «بری نبیه» .کرسی را از آن خود کنند

 عهده گیرد. را بر

 تیر

  (۲۰۱۸سوم جوالی  -۱۳۹۷تیر  ۱۲یك مراسم عروسی در استان صعده یمن ) بمباران

« صعده»در استان  «الظاهر» شهر در «غافر» منطقه درمراسم عروسی یک های ائتالف سعودی به حمله جنگندهدر نتیجه 

 آورد.ای نیز به منطقه وارد های مادی گستردهخسارت ،این حمالت شدند.زخمی تن  11شهید و نفر  11 ،یمن

 ( ۲۰۱۸نهم جوالی  – ۱۳۹۷تیر  ۱۸به لندن )« شیخ عیسی قاسم»ورود 

عصر  «خلیفهآل»نیروهای امنیتی رژیم  از سویسال محاصره دو  اهلل شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین پس ازآیت

 ت. انتقال یاف الفاصله به بیمارستانتیر برای درمان وارد لندن شد و ب 1۸دوشنبه روز 
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آوری اموال خمس اهلل عیسی قاسم رهبر معنوی انقالب این کشور را به اتهام جمعآیت 1۳۹۵دولت بحرین از خرداد سال 

از سال گذشته نیز دادگاه بحرین وی را بود.  کونت وی را به محاصره درآوردهمحل س« الدراز»سلب تابعیت کرده و منطقه 

اهلل وخیم شده و سال گذشته نیز پس از انتقال که از آن زمان به بعد وضعیت جسمانی آیتبه بازداشت خانگی محکوم کرد 

 د.به بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته بو

 (۲۰۱۸جوالی  ۱۲ – ۱۳۹۷تیر  ۲۱) «درعا»آزادسازی کامل 

کنترل نیروهای ارتش  به طور کامل بهمعارضین دولت سوریه، پس از هفت سال اشغال به دست  در سوریه« درعا»شهر 

 .نقطه آغاز بحران در سوریه بوداین شهر ه شد. فراشتمقابل ساختمان اداره پست براپرچم سوریه و  دسوریه درآم

 ( ۲۰۱۸جوالی  ۱۸ – ۱۳۹۷تیر  ۲۷) «آرامکو»به تأسیسات نفتی  یمن حمله پهپادی انصاراهلل

و یکی از  ندبار با استفاده از پهپاد به آسمان ریاض نفوذ کردانقالبیون یمنی برای نخستین ، تیرماه ۲۷روز چهارشنبه 

موریت أبرای انجام این مبود که  «۲صماد »پهپاد دور برد از نوع  این. ندداد های پاالیشگاه نفتی آرامکو را هدف قرارشرکت

 د.کیلومتری را طی کر 1۰۰۰ویژه، مسافت بیش از 

 (۲۰۱۸جوالی  ۱۹ – ۱۳۹۷تیر  ۲۸)در پارلمان رژیم صهیونیستی « کشور یهود»تصویب قانون 

« میهن مردم یهودی»اسرائیل را  که پارلمان اسرائیل قانون جدیدی را به تصویب رساند، ۲۰1۸جوالی  1۹ روز پنجشنبه

المقدس )شامل هر دو بخش شرقی و غربی( پایتخت مطابق این قانون، بیتد. دانو عبری را تنها زبان رسمی اسرائیل می

های یهودی نشین در مناطق اشغالی به نفع گسترش شهرک، «کشور یهود»قانون بر اساس  شود.شناخته میاین کشور 

 .1تمنافع ملی اسرائیل اس

 مرداد

دوم  -۱۳۹۷مرداد  TAC(  (۱۱(آن .سه.آ اتحادیه الحاق جمهوری اسالمی ایران به پیمان مودت و همکاری

 (۲۰۱۸آگوست 

 امضا  )TAC(« آن.سه.آ» اتحادیه همکاری و مودت پیمان به ایران اسالمی جمهوری الحاق سند مرداد، 11پنجشنبه روز

جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به منظور شرکت در پنجاه و یکمین اجالس وزرای خارجه اتحادیه  محمدشد. 

ه ها برای پیوستن ایران به پیمان مذکور شروع شدتالش 1۳۹۰ سال ازاین سند را امضا کرد.  ،رفته بودسنگاپور به آ.سه.آن 

 .بود
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 (۲۰۱۸دوم آگوست  -۱۳۹۷مرداد  ۱۱) یمن« الحدیده»به بیمارستان  هوایی حمله

به صورت هدفمند و حمله و  یمن «الحدیده»سعودی به بیمارستانی در شهر  های ائتالفجنگنده مرداد، 11 پنجشنبه روز

های سعودی و وزیر بهداشت یمن، جنگنده« طه المتوکل»به گفته  ند.عامدانه ساختمان این بیمارستان را هدف قرار داد

نفر  1۹۰ در جریان این حملهد. نها و خودروهای امدادی در این مکان را نیز هدف حمالت خود قرار داداماراتی آمبوالنس

 و زخمی شدند. شهید

 (۲۰۱۸ششم آگوست  – ۱۳۹۷ مرداد ۱۵) علیه ایران های آمریکابازگشت دور نخست تحریم

و مطابق ، ای با ایران و برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(فرمان اجرایی خروج ایاالت متحده از توافق هستهامضای در پی 

روزه دوباره  1۸۰و  ۹۰آمریکا علیه جمهوری اسالمی، در دو دوره های لغو یا تعلیق شده تحریم، داریوزارت خزانهاعالم 

 .نداعمال شد

و  ایرانهای آمریکا، معامله اسکناس و اسناد مبتنی بر دالر، نقل و انتقال درآمدهای در مرحله نخست اعمال مجدد تحریم

ارت با ایران در مورد گرافیت، فلزات تحریم تجشدند. های مالی ایرانی تحریم سسهؤرسانی به بانک مرکزی و مخدمات پیام

افزارهای تنظیم فرایندهای صنعتی در این حوزه نیز به خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فوالد، زغال سنگ، و نرم

 آمدند.اجرا در

د استفاده در عرضه یا نقل و انتقال کاالها و خدمات مور های آمریکا در حوزه فروش،شنبه تحریماز بامداد سههمچنین 

 شدند.ارتباط با بخش خودروسازی ایران نیز دوباره اعمال 

روزه پس از خروج این کشور از برجام، واردات فرش و مواد غذایی ایران  ۹۰که در پایان دوره  داری مقرر کردوزارت خزانه

 شوند.حریم به آمریکا و فروش هواپیماهای تجاری و قطعات و خدمات آنها به جمهوری اسالمی مشمول ت

های بانکی تحت نفوذ ریال در خارج از ایران و اساس تحریم ریال ایران نیز، انتقال و خرید یا فروش کالن ریال، حساب بر

 شدند.معامله اوراق ریالی دولت جمهوری اسالمی تحریم 

 (۲۰۱۸نهم آگوست  -۱۳۹۷مرداد  ۱۸ یمنی ) اتوبوس حامل کودکان ائتالف سعودی بههای حمله جنگنده

اتوبوس حامل کودکانی که در حال بازگشت از آخرین دوره آموزشی قرآن خود در مسجد جامع مرداد  1۸ روز پنجشنبه

را به  کودک 4۰نفر از جمله  ۵1 بمباران. این های سعودی قرار گرفتندجنگندههوایی هدف حمالت ، بودند «صعده»شهر 

  برجای گذاشت. زخمی ۷۷ شهادت رساند و

در پیش آمده  به اشتباهسعودی سخنگوی ائتالف « منصور المنصور»یعنی روز شنبه دهم شهریور،  یک ماه بعد،کمتر از 

های ائتالف دستور داده شده بود که اتوبوس به نیروو تصریح کرد: آموزان یمنی اعتراف هدف قرار دادن اتوبوس حامل دانش

 .1ده استمانع از وقوع این حادثه دلخراش نشرا هدف قرار ندهند اما این دستور دیر مخابره شده و 
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 شهریور

 (۲۰۱۸آگوست  ۲۷ – ۱۳۹۷شهریور  )پنجم های آمریکا در دادگاه الههآغاز رسیدگی به شکایت ایران از تحریم

قاضی آغاز شد. پس  1۵اولین جلسه رسیدگی به شکایت جمهوری اسالمی ایران از ایاالت متحده آمریکا در دادگاه الهه با 

علیه این  1۳۹۷ها علیه ایران، دولت ایران در تیرماه ازخروج آمریکا از برجام و تصمیم دونالد ترامپ برای بازگرداندن تحریم

های بیشتر، علیه ایران اقدام به دادگاه الهه شکایت کرد. دولت ایران آمریکا را متهم کرد با اعمال تحریم و تهدید به تحریم

ر منعقد سال پیش میان دو کشو 6۰عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی را که بیش از خصومت پیشه کرده و 

 شده، زیر پا گذارده است.

 (۲۰۱۸آگوست  ۳۰ – ۱۳۹۷)هشتم شهریور  «العبادیحیدر »عراق توسط  «حشدالشعبی»برکناری رئیس 

رئیس سازمان الحشد الشعبی و مشاور  «الفیاضفالح »نخست وزیر عراق،  «حیدر العبادی» هشتم شهریور روز پنجشنبه

ای اعالم کرد: فالح الفیاض به علت ورود به دفتر نخست وزیری عراق در بیانیهد. امنیت ملی این کشور را برکنار کر

های امنیتی ها با سمتسازگاری این فعالیتناهای سیاسی و حزبی و تمایلش به در دست گرفتن مسئولیت سیاسی و فعالیت

 د.شوهای امنیت ملی برکنار میارد، از مسئولیت خود به عنوان مشاور امنیت ملی، رئیس الحشد الشعبی و سرویسند

 ( ۲۰۱۸اول سپتامبر  – ۱۳۹۷شهریور  ۱۰« )آنروا»های مالی آمریکا به قطع کمك

های مالی به یک نهاد کمک)به وقت تهران( اعالم کرد این کشور تمامی دهم شهریور وزارت خارجه آمریکا بامداد شنبه 

 ت.نی را بر عهده دارد، قطع کرده اسسازمان ملل متحد که مسئولیت حمایت از آوارگان فلسطی

 (۲۰۱۸اول سپتامبر  – ۱۳۹۷شهریور  ۱۰) مدیترانههای آبنظامی روسیه در  رزمایش

این در مدیترانه را اعالم کرد.  رزمایش دریایی بزرگ روسیه آغاز فرمانده نیروی دریایی روسیهروز شنبه دهم شهریور، 

های شمالی، بالتیک و دریای سیاه و همچنین ناوگان کاسپین شامل دو زیردریایی و چند ناو از یگان ۲6با حضور  رزمایش

 شد.در دریای مدیترانه برگزار  (۲۰1۸اول تا هشتم سپتامبر به مدت یک هفته )جنگنده دیگر 

 (۲۰۱۸هفتم سپتامبر  – ۱۳۹۷شهریور  ۱6) ایران، ترکیه و روسیه در تهرانر جمهو ایرؤسنشست 

بررسی آخرین وضعیت سوریه، عملیات ادلب و قانون اساسی این کشور در دوره پسا تهران با هدف نشست 

ایران، ترکیه و روسیه،  ای اجالس تهران و سخنان هر سه رئیس جمهورماده 12در بیانیه برگزار شد. بحران 

 بود.ها جنگ تا پاکسازی کامل کل سرزمین سوریه از وجود تروریست تأکید بر ادامهنکته محوری 

موافقت  بود که مورد به یکی از بندها «بسآتش»شدن عبارت برقراری  جمهور ترکیه خواستار اضافهرئیس در بیانیه پایانی،

حسن د؛ ها نشدستخوش تغییرات مدنظر ترک ای اجالسماده 1۲نهایت بیانیه و در  قرار نگرفتجمهور دیگر دو رئیس
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اینکه گفت که بیانیه تهران به تصویب همه شرکت کنندگان رسیده است اما الزم است برای  رئیس جمهور ایران روحانی

 د.یرد، مذاکرات سه جانبه ادامه یابحل موضوع ادلب با کمترین خسارت به غیرنظامیان صورت گ

 (۲۰۱۸هفتم سپتامبر  -۱۳۹۷شهریور  ۱6آتش زدن کنسولگری ایران در بصره )

رسانی ضعیف و ناکارآمد اعتراض داشتند، به به خدماتاز آن  برخی افراد که از چند روز پیش شهریور، 16 عصر جمعه

 د.بصره حمله کردند و آن را آتش زدنایران در شهر  جمهوری اسالمی ساختمان کنسولگری

 ( ۲۰۱۸هشتم سپتامبر  – ۱۳۹۷شهریور  ۱۷) مقر اجالس حزب دموکراتسپاه پاسداران به ی موشکحمله 

در جنوب شرق « کوی سنجق»در منطقه به مقر حزب دموکرات کردستان انقالب اسالمی در حمله موشکی سپاه پاسداران 

نفر از اعضای این گروهک از جمله شماری از اعضای کادر رهبری آن کشته شدند. سپاه در بیانه رسمی خود  16 ،«اربیل»

 .اما نوع آنها را مشخص نکرد کرد فروند موشک کوتاه برد زمین به زمین اشارههفت به استفاده از 

 (۲۰۱۸پتامبر س ۱۰ – ۱۳۹۷شهریور  ۱۹) در واشنگتن بخش فلسطیندفتر سازمان آزادی تعطیلی

تعطیل کرده در واشنگتن را  بخش فلسطین )ساف(ای اعالم کرد دفتر سازمان آزادیوزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه

 "مستقیم و معنادار"بخش فلسطین هیچ اقدامی در جهت مذاکره که سازمان آزادیاست. در این بیانیه تأکید شده بود 

ده شروع به کار کر 1۹۹4ریکا در سال دفتر این سازمان در آم ت.اسرائیل انجام نداده اسبرای رسیدن به صلحی پایدار با 

 بود.

 (۲۰۱۸سپتامبر  ۱۵ – ۱۳۹۷شهریور  ۲۴انتخاب رئیس جدید پارلمان عراق )

سیاستمدار سنی و استاندار پیشین استان االنبار به عنوان رئیس  «محمد الحلبوسی»به شهریور  ۲4روز شنبه  پارلمان عراق،

 رأی داد.مجلس 

 (۲۰۱۸سپتامبر  ۲۲ – ۱۳۹۷شهریور  ۳۱) حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز

از جمله یک کودک  نفر ۲۵رژه نیروهای مسلح در اهواز، مراسم حمله تروریستی به در ، زمان با آغاز هفته دفاع مقدسهم

 تن نیز زخمی شدند.  ۷۰حدود  وچهار ساله شهید 
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 مسئولیت« رویترز» خبرگزاری با وگوگفت در «االحوازیه» تروریستی گروهک سخنگوی «تُستری یعقوب حر»در حالیکه 

اعالم کرد که نیروهای داعش این  نیز به داعش وابسته رسانه «اعماق» گرفت، بر عهده را اهواز شهر رژه مراسم به حمله

 .1دانحمله را انجام داده

 مهر 

  (۲۰۱۸ سپتامبر ۳۰ – ۱۳۹۷مهر  هشتمعراق ) انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان

پای  در انتخابات پارلمانی این منطقه حضورحدود سه میلیون شهروند اقلیم کردستان عراق برای روز یکشنبه هشت مهر، 

کمیسیون مستقل برگزاری  بود.پرسی اقلیم کردستان عراق همه رفتند. این اولین انتخابات بعد از برگزاریی أهای رصندوق

مهر نتایج نهایی انتخابات  ۲۹روز یکشنبه  یعنی گیرییأسه هفته پس از ر ،هایی که ارائه شده بودبه دلیل شکایتٔانتخابات

ی، کرس ۲1حزب اتحادیه میهنی کردستان ی، کرس 4۵دموکرات کردستان حزب بر اساس این نتایج،  د.پارلمانی را اعالم کر

ی، کرس پنجلیست اصالح ی، کرس هفتجماعت اسالمی ی، کرس هشتجنبش نسل جدید ی، کرس 1۲ )گوران( جنبش تغییر

 به دست آوردند. لیست آزادی یک کرسیی، و ائتالف معاصر یک کرس

 (۲۰۱۸دوم اکتبر  – ۱۳۹۷مهر  ۱۰)انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر جدید عراق 

آقای صالح کرد.  جمهور جدید این کشور انتخابسمدار کرد را به عنوان رئیسیاست «برهم احمد صالح»پارلمان عراق 

، سیاستمدار شیعه عضو مجلس اعالی اسالمی و وزیر نفت عراق را به «عادل عبدالمهدی»بالفاصله بعد از این انتخاب، 

 مسئول تشکیل کابینه کرد. وزیر،عنوان نخست

 .به تعویق افتاد ها(، ماهاردیبهشت) یمماه به دلیل اختالف بر سر نتایج انتخابات  عراقتشکیل دولت جدید در 

  (۲۰۱۸اکتبر دوم  - ۱۳۹۷مهر  ۱۰) در استانبول کنسولگری عربستاندر  «جمال خاشقجی»قتل ناپدید شدن  و 

حکومت عربستان پس از شهور عرب و یکی از منتقدان نگار مجمال خاشقجی روزنامه، شنبه دوم اکتبرروز سهبعد از ظهر 

مراجعه  اج به کنسولگریبه خاطر دریافت اسنادی برای مجوز ازدواو  .ورود به کنسولگری این کشور در استانبول ناپدید شد

 د.کرده بو

                                                           
 (۳1/6/1۳۹۷. شبکه خبری العالم؛ )1
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کردند و اصرار داشتند ه مرگ خاشقجی را تکذیب میها دربارو پس از آنکه مقامات عربستان مرتبًا گزارش بعد روز 1۷اما 

و اعالم  ییدأتلویزیون دولتی عربستان مرگ جمال خاشقجی را تاو به سالمت ساختمان کنسولگری را ترک کرده، عاقبت 

 1۹ان جمعه شب )ای که دادستان عربستدر بیانیهست. ین کشور در استانبول کشته شده ااو در داخل کنسولگری ا کرد

تحقیقات درباره سرنوشت جمال خاشقجی نشان داده او پس از ورود به کنسولگری با مردانی  بود: آمده اکتبر( منتشر کرد

 است. ی کشته شدهدر داخل ساختمان درگیر و در جریان این درگیر

 و نزدیکان و مشاوران ولیعهد متشکل از مقامات اطالعاتی و امنیتینفره  1۵یک تیم ویژه بر اساس اخبار منتشر شده، 

افراد این تیم ابتدا جمال خاشقجی را بیهوش کردند و  شده بودند.ترکیه  از عربستان راهیجنایت این برای انجام عربستان 

 پیدا نشده است.هنوز جسد خاشقجی  بعد به قتل رساندند.

تن از  پنجمیانی دولتی را بازداشت و  مقام رده 1۸، دولت سعودی درنخستین اقدام پس از پذیرش رسمی قتل خاشقجی

 سازمان جانشین «العسیری احمد» نفر، پنجدر میان این . مقامات ارشد نظامی و امنیتی سعودی را از کار برکنار کرد

 عبداهلل بن سعدون» نیز و یمن به حمله برای سعودی رهبری تحتنظامی  ائتالف سابق سخنگوی و سعودی اطالعات

 ند.کنیم خودنمایی بیشتر سعودی پادشاهی دیوان( ایرسانه) مشاور  -القحطانی سعود به موسوم – «القحطانی

 (۲۰۱۸اکتبر  ۱6 – ۱۳۹۷مهر  ۲۴)« میرجاوه» مرزمرزبان ایرانی در  ۱۴ربودن 

ک گروه« میرجاوه» شهرستان «ملک ریگ» بخشدر « لولکدان» مرزی صفر منطقه در مهر ۲4شنبه سه روزسحرگاه 

ند و به خاک از نیروهای هنگ مرزی را ربود نفر 14تبانی عامل یا عوامل نفوذی  با خیانت و «جیش العدل» تروریستی

 .پاکستان منتقل کردند

پنج تن از  های به عمل آمده و رایزنی و تعامل با طرف پاکستانیدر پی تالشیک ماه و اندی بعد، روز پنجشنبه اول آذر، 

 مرزبانان ربوده شده آزاد شدند و به کشور بازگشتند.

 آبان

 (۲۰۱۸اکتبر  ۲۵ – ۱۳۹۷ به عمان )سوم آبان« بنیامین نتانیاهو»سفر 

، پادشاه این «سلطان قابوس»به عمان رفت و با  رژیم صهیونیستیبنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سوم آبان  پنجشنبهروز 

و پس از پایان تا روز جمعه )چهارم آبان( آغاز شده بود اما  سوم آبان روزاگرچه سفر نتانیاهو به عمان کشور دیدار کرد. 

 د.سفر هیچ خبری از آن منتشر نش

به مسقط سفر کرده  1۹۹6، آخرین مقام اسرائیلی بود که در سال رژیم صهیونیستیرئیس جمهور سابق  «شیمون پرز»

 بود.
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 حماسجنبش  .کرد انتقاد اسرائیل وزیرنخست نتانیاهو، میزبانی خاطر به عمان از ایران اسالمی جمهوری خارجه امور وزارت

 .1خواند "خنجری از پشت به فلسطینیان"از این سفر انتقاد کرد و آن را نیز 

 

 (۲۰۱۸نوامبر  چهار - ۱۳۹۷آبان  ۱۳های آمریکا علیه ایران )دور دوم تحریمآغاز 

ها علیه جمهوری اسالمی ایران را دور دوم تحریمدولت آمریکا  رسید،به پایان  آبان 1۳روزه که در تاریخ  1۸۰بعد از دوره 

 شوند.ها عمدتًا بخش انرژی را شامل میاین دور از تحریم آغاز کرد.

تیرانی جمهوری اسالمی ایران، سازی ایران و عامالن بنادر شامل شرکت کشرانی و کشتیهای کشتیتحریم معامله با بخش

کش ایران، تحریم مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت خطوط کشتیرانی جنوب و وابستگان به آنها؛

نیز در این  ریداری نفت، محصوالت نفتی یا محصوالت پتروشیمی از ایرانخانی نفت ایران )نیکو( و از جمله شرکت بازرگ

 مشخص ویژه افراد فهرست»  شده ازها علیه افراد خارجدولت آمریکا تحریم از پنجم نوامبرعالوه بر این، . دوره احیا شدند

  د.کر ها را بار دیگر اعمالسایر فهرستو  (SDN) شده بلوک و شده

 (۲۰۱۸نوامبر  ۱۱ – ۱۳۹۷آبان  ۰۲)و فلسطینیان غزه  هاصهیونیستمیان شدید درگیری 

آغاز شد و خیلی سریع به  آبان ۲۰ از روز یکشنبه و نظامیان صهیونیست فلسطینیان غزهمیان  هادرگیریای از دور تازه

 لو غزه در اسرائیلی مخفی مأموران از گروه یک سابقه ارزیابی شد. در این روزبی ۲۰14تنشی انجامید که از جنگ سال 

 آبان( ۲1) ر روز دوشنبهد. شدند کشته فلسطینی هفت و اسرئیلی یک درگیری این در. کشید تیراندازی به کار و رفتند

 علیه را ایگسترده حمالت اسرائیل ارتش،ٔدر پاسخ به این حمالت حماس با پرتاب راکت جنوب اسرائیل را هدف گرفت.

 آبان( ۲۲) شنبهدر نهایت روز سه د.ت اسرائیل نیز هفت فلسطینی کشته شدنحمال در. کرد آغاز غزه در حماس اهداف

 . مصر آتش بس اعالم کردند حماس و اسرائیل با میانجیگری

توافق اسرائیل با جنبش حماس او  ن توافق، از سمت خود استعفا کرد؛دفاع اسرائیل در اعتراض به ایوزیر  «آویگدور لیبرمن»

ه، بیش بنشصبح سه تا که از عصر دوشنبه اعالم کردارتش اسرائیل  .توصیف کرد "تسلیم شدن اسرائیل در برابر ترور"را 

 .۲ده استاز غزه به داخل اسرائیل پرتاب ش موشک ۳۷۰از

 آذر

 (۲۰۱۸مبر نوا ۳۰ - ۱۳۹۷)نهم آذر  ناوگان نیروی دریایی ارتشبه   «سهند»ناوشکن  پیوستن

                                                           
 (۵/۸/1۳۹۷بی.بی.سی؛ ) .1
 (۲۲/۸/1۳۹۷. بی.بی.سی؛ )۲
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به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش  ،ترین ناوشکن جنگی غرب آسیابه عنوان پیشرفته« سهند»ناوشکن  جمعه نُه آذرروز 

ساخته شده و نسل سوم ناوشکن جماران « موج»های ناوشکن در کالس ناوشکن. این پیوستایران جمهوری اسالمی 

های ذکر نشده ناوشکن سهند فرمانده نیروی دریایی پیرامون توانایی« حسین خانزادی»امیر دریادار . شودمحسوب می

هایی که در مشخصات و مختصات این در ساخت ناوشکن سهند این است که دشمن از ویژگینکته بسیار مهم " :گفت

های این ناوشکن به نوعی قابل تحلیل برای دشمن شناور هست هیچ گونه اطالعی ندارد و تسلیحات و تجهیزات و قابلیت

 " .نیست

 (۲۰۱۸دسامبر  سوم - ۱۳۹۷آذر  ۱۲« )اوپك»اعالم تصمیم قطر برای خروج از 

کشورش بعد از حدود وزیر انرژی قطر در یک کنفرانس مطبوعاتی در دوحه اعالم کرد  «سعد الکعبی» آذر 1۲دوشنبه روز 

خروج . شودخارج میاین سازمان از  ۲۰1۹تا ژانویه سال ، «اوپک»زمان کشورهای صادرکننده نفت ساسال عضویت در  ۵۷

این کشور تنها حدود دو درصد ذخایر نفت کشورهای اوپک را د. عملی خواهد ش ۲۰1۹در آغاز سال قطر از اوپک رسمی 

 . در اختیار دارد

هزار میلیارد متر  ۲4این کشور با ذخایر اند. قطر، دلیل خروج از اوپک را تمرکز بر صادرات گاز طبیعی اعالم کرده ماتمقا

 .تیار داردترین ذخایر گاز طبیعی جهان را در اخمکعب گاز، بعد از روسیه و ایران بزرگ

  (۲۰۱۸دسامبر  ۱۰ - ۷۱۳۹آذر  ۱۹)سی و نهمین نشست ساالنه شورای همکاری خلیج فارس 

این شورا در دو سال گزار شد. سی و نهمین نشست ساالنه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض بر آذر 1۹ روز دوشنبه

تمیم »قرار گرفته است. و چهار کشور عربی )عربستان، امارات، بحرین و مصر( قطر میان ثیر بحران دیپلماتیک أاخیر تحت ت

رجه این کشور به عنوان وزیر مشاور در امور خا «سلطان المریخی» به این اجالس نرفت وامیر قطر،  «بن حمد آل ثانی

 .ت نمایندگی قطر در این نشست شرکت کردئسرپرست هی

  (۲۰۱۸ دسامبر ۱۳ - ۱۳۹۷ آذر ۲۲و ائتالف نظامی عربی )« لمانمحمد بن س»رأی سنای آمریکا بر علیه 

 «جمال خاشقجی»مسئولیت اصلی در قتل  «محمد بن سلمان»ی داد که بنا بر آن أای رمجلس سنای آمریکا به قطعنامه

سنا خواهان پایان حمایت آمریکا از ائتالف نظامی  نیز ای دیگررا به عهده دارد. در قطعنامه عربستانى منتقد روزنامه نگار

 .عربستان در جنگ یمن شد

 قتل مسئول را سعودی ولیعهد که ایقطعنامه و «برنی ساندرز»قطعنامه قطع حمایت از ائتالف نظامی در جنگ یمن را 

 کرده بودند.ی سنا ارائه خارج سیاست کمیسیون رئیس و جمهوریخواه سناتور «کروکر باب»کرد، می معرفی خاشقجی

 (۲۰۱۸دسامبر  ۱۳ – ۱۳۹۷آذر  ۲۲)« الحدیده»اعالم آتش بس در بندر 
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و نمایندگان دولت مستعفی یمن  اهللهیئت انصار، سوئدپایتخت  «استکهلم»گیر در پس از یک هفته مذاکره نفسسرانجام 

 «آنتونیو گوترش»یمن بود که توسط  در بندر حدیدهآتش بس ترین مورد توافق، مهم درباره برخی موارد به توافق رسیدند.

 شد.  دبیر کل سازمان ملل، اعالم

ت ریاض )دولت مستعفی یمن مقیم عربستان(، پس از دو سال توقف، ئصنعاء )دولت نجات ملی( و هیت ئگفتگوهای دو هی

 از سر گرفته شد.در استکهلم سوئد  ۲۰1۸ششم دسامبر  در

در ژنو سوئیس برگزار شود، ائتالف سعودی به هواپیمای عمانی  ۲۰1۸در دوره پیش مذاکرات که قرار بود در ماه سپتامبر 

 گفتگوها این نیز دلیل همین به و دهد انتقال مسقط به را ملی نجات دولت تهیئ و آید فرود صنعاء فرودگاه دراجازه نداد تا 

ها با هواپیمای کویتی و با حضور سفیر کویت به سوئد رفتند برای دور جدید، یمنیخورد.  شکست شود، شروع آنکه از قبل

 د.و همچنین بازگشت آنان به یمن باشآنان و عدم تعرض عربستان تا حضور نماینده کویتی تضمینی برای سالمتی 

 (۲۰۱۸دسامبر  ۱۵ -۱۳۹۷آذر  ۲۴) نشست بین المللی دوحه

به جایی رسید که وزیر خارجه این )عربستان، امارات، بحرین و مصر( های عربش قطر و برادرخوانده میان بحران دیپلماتیک

بی هیچ تعارفی به روی چهار دهه ائتالف استراتژیک اعراب خلیج فارس شمشیر کشید و خواستار  آذر، ۲4 کشور، روز شنبه

با انتقاد از عملکرد شورای  "نشست دوحه"تتاحیه ثانی، وزیر خارجه قطر در افمحمد بن عبدالرحمن آل .طرحی نو شد

بر او همچنین   ای شد.های منطقهائتالف« بازتعریف»را شورایی ناکام عنوان کرد و خواستار  همکاری خلیج فارس، آن

 کید کرد.أت« بازگرداندن روابط در سایه اصل حاکمیت»

ه و این کشور کوچک اما ثروتمند را در حاشیه جنوبی خلیج شد تیره 1۳۹6سال  خرداد نیمهکه از  بود به روابطی ویاشاره 

 ت.فارس، با قهر عربستان، امارات، بحرین و مصر روبرو کرده اس

 (۲۰۱۸دسامبر  ۱۹ -۱۳۹۷آذر  ۲۸اعالم خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه )

از  ی نظامی آمریکابرای خروج نیروها خود به یکباره از تصمیمآذر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا  ۲۸روز چهارشنبه 

اند و او به به تمامی از میان رفته جویان داعش تقریباًکه ستیزه در راستای تصمیم خود تصریح کرد ترامپ. سوریه خبر داد

کاخ سفید تا این تصمیم در حالی صورت گرفت که  د.این خاطر قصد بازگرداندن سربازان ایاالت متحده از سوریه را دار

بارها اعالم کرده بود تا زمانی که نیروهای ایران در سوریه حضور دارند، آمریکا نیز نیروهایش را حفظ  قبل از آند روز چن

 د.خواهد کر

وزیر  «جیمز متیس»ات شدید مقامات آمریکایی همراه شد. تا جایی که انتقاداعتراضات و اعالم خروج آمریکا از سوریه با 

در واکنش به تصمیم ترامپ،  «ائتالف جهانی برای شکست داعش»در ر نماینده ویژه رئیس جمهو «گورکبرت مک»و  دفاع

 های خود استعفا کردند.از سمت
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 دی

 (۲۰۱۸دسامبر  ۲6 – ۱۳۹۷به عراق )پنجم دی « دونالد ترامپ»سفر مخفیانه 

به صورت و ع قبلی البدون اط، ه ساعتهس سفری در دیماه پنجم چهارشنبه امگاهجمهور آمریکا ش رئیسدونالد ترامپ 

، کریسمس را از نزدیک به سربازان «نباراال»در استان  «سداالعین » شد تا با حضور در پایگاه نظامی عراقوارد مخفیانه 

 .آمریکایی تبریک بگوید

 (۲۰۱۸دسامبر  ۲6 – ۱۳۹۷ )پنجم دی به عراق «شیخ عیسی قاسم»سفر 

 ،پنجم دیچهارشنبه روز پس از گذشت پنجاه سال از آخرین سفرش به عراق، رهبر شیعیان بحرین  «شیخ عیسی قاسم»

های و جریان رهبران مقاومتو  «سید علی سیستانی»اهلل آیتد. وی همچنین با برای زیارت عتبات مقدسه وارد این کشور ش

 .شیعی عراق نیز دیدار داشت

 مد.به ایران آ گفتنی است این روحانی برجسته بحرینی، پس از آن

 (۲۰۱۸دسامبر  ۲۷ – ۱۳۹۷بازگشایی سفارت بحرین در دمشق )ششم دی 

های سفارتخانه این کشور در سوریه را ای، ازسرگیری فعالیتبا صدور بیانیه ششم دیشب  وزارت خارجه بحرین، پنجشنبه

سفرهای هوایی بین دو  اعالم شدو یاد « کشور برادر»در این بیانیه، از جمهوری عربی سوریه به نام . یید قرار دادأمورد ت

 شود.وقفه انجام میکشور، بی

آغاز به کار مجدد سفارت این کشور در سوریه خبر داد و تصریح  از ایبیانیه در امارات خارجه وزارت نیز  همان روزعصر 

 خود بازگشته است.« به مسیر طبیعی»کرد که روابط این دو کشور 

 (۲۰۱۸دسامبر  ۲۸ – ۱۳۹۷)هفتم دی  «منبج»در  ارتش سوریهاستقرار 

کامل نیروهای خود از شهر  نشینیاز عقب ایدر بیانیه دی ۷ جمعهروز  خلق کرد صبحهای مدافع فرماندهی کل یگان

از برافراشته شدن پرچم  نیز منابع سوری ؛خواست وارد این شهر شود سوریهمنبج در شمال شرق سوریه خبر داد و از ارتش 

، دلیل این تهدیدات دولت ترکیه برای حمله به مناطق شمال سوریه در این بیانیهسوریه در میادین شهر منبج خبر دادند. 

 ند.دانهای مدافع خلق کرد خود را از لحاظ ملی، سرزمینی و مرزی متعلق به دولت سوریه مییگان تصمیم اعالم و تأکید شد

 (۲۰۱۸دسامبر  ۲۹ – ۱۳۹۷)هشتم دی « ملك سلمان»سعودی با فرمان  مقام ۳۳تغییر 

حکومت پست  ۳۳در  رقم خورد که تغییردر کابینه سعودی  هاتکانهترین یکی از بزرگ عربستان شبانه پادشاه فرمان با

وزیر مشاور در امور و منصوب شدن او به عنوان خارجه امور وزارت از « عادل الجبیر»برکناری  .دنبال داشت سعودی را به
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ریاست  پرورش، رسانه، گارد ملی ووزرای آموزش و طی فرمان ملک سلمان  ترین این تغییرات بود.از مهمخارجی عربستان 

 نیز تغییر کردند.سازمان امنیت ملی 

محمد »وزیر سابق ورزش و  «شیخترکی آل»، خود جلب کردها را بهجه رسانههایی که برکناری آنها توشخصیتاز جمله 

 .آیندبه شمار می «محمد بن سلمان»های نزدیک به از چهره هستند که هر دو سفیر سابق عربستان در لندن «نواف بن

ولید »، برادر «طالل ترکی بن»، ورود های عربی قرار گرفتد توجه رسانهکه در این تغییر و تحوالت مور ینکات دیگراز 

 سلمان زندانی شده بود( به ساختار حاکمیت دار مشهور سعودی که مدت زیادی به فرمان محمد بن)سرمایه «لطالبن

، برادر کوچک ولیعهد که پیش از این سفیر «سلمان خالد بن»همچنین انتخاب شد.  «عسیر»عنوان امیر منطقه  به است. او

عنوان یکی از مسئوالن قتل وی، ناچار به ترک آمریکا  نامش بهبحران خاشقجی و طرح تان در واشنگتن بود، بعد از عربس

 .شد

سال در رأس وزارت  ۲۰که پیش از آن به مدت  به سمت وزیر خارجه عربستان منصوب شد« ابراهیم العساف»گفتنی است 

 بود.ای شناخته شده برای دیگر کشورها چهره و دارایی عربستان

 بهمن

 (۲۰۱۹ژانویه  ۲6 – ۱۳۹۷عراق )ششم بهمن « دهوک»حمله مردم خشمگین به پایگاه نظامی ترکیه در استان 

 «دهوک»در استان  «شالدزه»حمله معترضان خشمگین به یک پایگاه نظامی ترکیه در روستای روز شنبه ششم بهمن، 

ترکیه پایگاه را ترک کردند ارتش سربازان  .کشیدندو ادوات نظامی آن را به آتش حمله و این پایگاه را تصرف کردند عراق 

  .نفر را زخمی کردند 1۰ساله را کشتند و حداقل  16اما قبل از آن به سوی معترضان آتش گشودند و یک نوجوان 

که به کشته شدن چهار غیرنظامی و یک مقام  ( رخ دادچهارشنبه سوم بهمن)ترکیه ارتش حمله هوایی در پی حادثه این 

وزارت خارجه عراق عملیات نظامی ترکیه در خاک خود را محکوم و سفیر ترکیه را احضار . هوک منجر شددر منطقه کرد د

 کرد.

 (۲۰۱۹ ژانویه ۲6 – ۱۳۹۷)ششم بهمن  ای از کارخانه تولید موشك بالستیك در عربستانهای ماهوارهانتشار عکس

در احتماالً عربستان  دادگزارش  ایهای ماهوارهتحلیل عکسظامی و بر پایه نظر کارشناسان نخبرگزاری آسوشیتدپرس 

. ها ایران را به خاطر تولید آن مورد انتقاد قرار داده بودهای بالستیکی است که برای مدتساخت موشک حال آزمایش و

رود برای ساخت که گمان میرا ای از این پایگاه نظامی ای بود که پیشتر تصاویر ماهوارهواشنگتن پست نخستین رسانه

 د.پخش کر ،های بالستیک استفاده شودموشک
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 .قرار دارد «ریاض»کیلومتری غرب  2۰۰عربستان، در  «دوادمی»این پایگاه نظامی در شهر 

 (۲۰۱۹ژانویه  ۲۸ – ۱۳۹۷بهمن  )هشتم بحرین  «الوفاق»دبیر کل جمعیت حکم حبس ابد برای 

 علی شیخ. یکی از رهبران معارضان بحرینی را صادر کرد «علی سلمان»حکم حبس ابد برای شیخ  «خلیفهآل»رژیم دادگاه 

دو  همراه به ژانویه ۲۸ دوشنبه روزکند، سپری می خلیفههای آلدر زندانرا امسال پنجمین سال حبس خود که  سلمان

 برای او مورد تأیید نهایی قرار گرفت. و حکم حبس ابد محاکمه شدنددر دادگاه  تن دیگر از معارضان حکومت بحرین

 (۲۰۱۹اول فوریه  - ۱۳۹۷ بهمن ۱۲تشکیل دولت جدید لبنان )

تشکیل « حریری سعد» وزیری دولت جدید لبنان به نخست ،های سیاسیچانه زنی گروهنُه ماه تأخیر و  از پس سرانجام

، ن لبنان در کاخ ریاست جمهوریرئیس پارلما «نبیه بری»رئیس جمهور و « میشل عون»حریری پس از دیدار با . شد

 آن کرسی دارد که سه کرسی ۳۰کابینه جدید لبنان  کرد.و سومین دوره نخست وزیری خود را آغاز تشکیل دولت را اعالم 

 هستند. زناز جمله وزیر کشور جدید، چهار وزیر یافته است. اهلل اختصاص به حزببه وزرای وابسته 

  (۲۰۱۹فوریه سوم  - ۱۳۹۷بهمن  ۱۴سفر پاپ به شبه جزیره عربستان )

 وارد «انسانی برادری جهانی کنفرانس» در شرکت به منظور ،های جهانپاپ فرانسیس رهبر کاتولیکبهمن  14یکشنبه روز 

هدف از این بود. شد. این نخستین دیدار تاریخی یک پاپ از شبه جزیره عربستان  عربی متحده امارات پایتخت «ابوظبی»

 سفر ارتباط بهتر با جهان اسالم عنوان شد.

  برگزار کرد. ،که مقر آن در امارات متحده عربی است «شورای حکمای مسلمان» انسانی را  برادری اجالس جهانی 

پس از دیدار با رهبران امارات که همراه با عربستان درگیر جنگ یمن است، در یک سخنرانی خواستار پایان جنگ در  پاپ

 توانیم خلق کنیم به جز بدبختی، تسلیحات هیچ چیزی به بار نخواهند آورد جز مرگ...یمن و سوریه شد هیچ چیزی نمی

 «األزهر»امام جماعت مسجد  «احمد الطیب»شیخ های جهان و با حضور رهبر کاتولیک (بهمن 1۵)روز دوشنبه همچنین 

 به امضا رسید. "ند برادری انسانیس"قاهره 

 (۲۰۱۹سوم فوریه  – ۱۳۹۷ بهمن ۱۴نظارت آمریکا بر ایران از درون خاک عراق )

خواهد می اعالم کرد اس.بی.گفتگو با شبکه خبری سیدر  رئیس جمهور آمریکا «دونالد ترامپ»روز یکشنبه 

گفت قصد دارد پایگاهی را که آمریکا با صرف او  ."مراقب ایران باشد"آمریکا در عراق نظامی با حفظ پایگاه 
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میمی را نظارت بر ایران یکی از دالیل چنین تص ترامپدر عراق به دست آورده حفظ کند.  ای هنگفتهزینه

 د.عنوان کر

ترامپ از عراق اجازه نگرفته است که حضور گفت: اظهارات ترامپ این در واکنش به  قرئیس جمهور عرا «برهم صالح»

 .نظامی در عراق برای نظارت بر ایران داشته باشد

 (۲۰۱۹فوریه  ۱۳ - ۱۳۹۷بهمن  ۲۴) «گام دوم انقالب»صدور بیانیه 

 ،پنجم حیات خود نهاد قدم به دهه اسالمی ایران چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و انقالبایامی که در 

 چهار دههی روشن، به تبیین دستاوردها این راه و برای ادامه« گام دوم انقالب بیانیه»انقالب اسالمی با صدور  معظمرهبر 

 گام بیانیه کردند.اساسی ارائه  هایتوصیه، «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ»منظور  و به ندگذشته پرداخت

خودسازی،  دومین مرحله»مثابه منشوری برای  ویژه جوانان که بهبه، لت ایرانتجدید مطلعی است خطاب به م دوم انقالب،

 د.را رقم خواهد ز« فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی»خواهد بود و « سازیپردازی و تمدنجامعه

 (۲۰۱۹فوریه  ۱۳ - ۱۳۹۷بهمن  ۲۴)حمله انتحاری به اتوبوس سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان 

های قرارگاه قدس نیروی زمینی حامل یکی از یگان اتوبوس حمله انتحاری به ، در جریانبهمن ۲4 چهارشنبهشامگاه 

تن  1۳ و شهید کشورن مرزهای افظحانفر از  ۲۷، «زاهدان -خاش»در محور  پاسداران در سیستان و بلوچستان سپاه

 شدند. مجروح

 مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. «جیش العدل»تروریستی گروهک 

 (۲۰۱۹فوریه  ۱۳ - ۱۳۹۷بهمن  ۲۴اجالس ایران هراسانه ورشو )

پایتخت لهستان، نشستی  «ورشو»کشور جهان در  6۰های رسمی بیش از خارجه و مقام یوزرابهمن،  ۲4 روز چهارشنبه

در دستور  در« تهدید ایران»کردند. موضوع دو روزه را با هدف بررسی راهکارهای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه، آغاز 

برخی از چرا که ، استقبال روبه رو نشدبا « تهدید ایران»برای تبلیغ مفهوم آمریکا تالش شت اما کار این نشست قرار دا

ند؛ شدن در این نشست حاضریه و چین، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی کشورها مثل روس

 .ترین سطح به لهستان رفتندعربستان، امارات و اسرائیل در بلندپایهاما 

شد که های خصمانه آمریکا علیه ایران مدعی در راستای سیاستدر این نشست وزیر امور خارجه آمریکا « پمپئو مایک»

 ت.ستیابی به صلح در سراسر منطقه اسد« حلراه» ،است و مقابله با آن« اولین تهدید خاورمیانه»ایران 

 (۲۰۱۹فوریه  ۱۳ – ۱۳۹۷بهمن  ۲۴) شکست آمریکا در متوقف کردن شکایت ایران در الهه 
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این دادگاه صالحیت قضایی رسیدگی المللی کیفری در الهه هلند با رد اعتراض آمریکا اعالم کردند که قضات دادگاه بین

 د.به شکایت ایران از ایاالت متحده به دلیل توقیف اموالش را دار

المللی کیفری توجیهی ندارد چون به نظر واشنگتن، این دادگاه آمریکا پیش از این گفته بود که شکایت ایران به دادگاه بین

 د.ای را ندارپروندهوابسته به سازمان ملل صالحیت رسیدگی به چنین 

 (۲۰۱۹فوریه  ۱۷ – ۱۳۹۷ بهمن ۲۸)« محمد بن سلمان»آغاز تور آسیایی 

آباد با ورود به اسالم فوریه 1۷پاکستان، هند و چین از روز یکشنبه  به سه کشور آسیایی سعودی سفر ولیعهد عربستان

پکن فوریه )سوم اسفند( در  ۲۲جمعه  روزشد و سفرش  رهسپار هند (فوریه 1۸)دوشنبه روز پایتخت پاکستان آغاز شد؛ او 

های تفاهم و چین به پایان رسید. طی این سفر میلیاردها دالر قراردادهای دوجانبه و مجموعه متنوعی از یادداشتپایتخت 

و  به دلیل انتخاب به ویژهولیعهد عربستان از منظر کارشناسان، تور آسیایی  گذاری و بازرگانی امضا شدند.قراردادهای سرمایه

 ای جمهوری اسالمی ایران داردبرای انجام این سفر، ارتباط معناداری با منافع ملی و منطقه کشورهای پاکستان، هند و چین چینش

 (۲۰۱۹فوریه  ۱۷ – ۱۳۹۷ بهمن ۲۸) «فاتح»زیردریایی رونمایی از 

پس از  «فاتح»به فرد بومی  زیردریایی پیشرفته و منحصربا تالش متخصصان سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، اولین 

یس جمهوری به ناوگان جنوب نیروی دریایی ئبا حضور ر بهمن ماه ۲۸های نهایی، روز یکشنبه موفقیت در انجام تست

های کروز ضد پرتاب اژدر، توانایی شلیک موشک زیردریایی فاتح عالوه بر قابلیتد. ارتش جمهوری اسالمی ایران ملحق ش

 ت.نخستین بار در کشور انجام شده اسکشتی را دارد که برای 

 اسفند

 (۲۰۱۹فوریه  ۲۴ – ۱۳۹۷اولین نشست مشترک اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا )پنجم اسفند 

ه روزمصر برگزار شد. در این نشست دو « شرم الشیخ»نخستین نشست سران عالی رتبه اتحادیه عرب با اتحادیه اروپا در 

ارشد ات صدراعظم آلمان و نخست وزیر بریتانیا در کنار برخی از مقاماز جمله  کشور عربی و اروپایی ۵۰ حدودنمایندگان 

ای همچون تروریسم، مهاجرت، جنگ فرامنطقهای و کشورهای عربی مسائل گوناگون منطقه سرانبا پادشاهان و ، اروپایی

بررسی قرار بحث و مورد  ی راحقوق بشرمسائل اعراب و اسرائیل و  اتاختالفو بی ثباتی در لیبی، یمن و اوضاع سوریه، 

 دادند.

پروتکل دعوت به نشست سران اتحادیه و نقض « تمیم بن حمد»قطر به دلیل عدم رعایت اصول دیپلماتیک در دعوت از 

 حضور پیدا نکرد.اجالس در این  از سوی مصر، عرب

 (۲۰۱۹فوریه  ۲۴ – ۱۳۹۷)پنجم اسفند اولین سفیر زن عربستان سعودی  نتصابا



 

۲1 

 

را به عنوان سفیر جدید عربستان در  «بندر بن سلطان»دختر  «ریما»شاهزاده  ،سعودیعربستان محمد بن سلمان ولیعهد 

سابقه در رسد و این رویدادی بیاولین زن سعودی است که به این منصب می «ریما»به این ترتیب . واشنگتن تعیین کرد

 شد.به عنوان معاون وزیر دفاع منصوب  سفیر قبلی نیز« خالد بن سلمان» .شودتاریخ عربستان محسوب می

 (۲۰۱۹فوریه  ۲۵ – ۱۳۹۷به تهران )ششم اسفند « بشار اسد»سفر 

و دیدارهایی شد تهران  وارددر سفری از پیش اعالم نشده سوریه، رئیس جمهور اسد بشار  دوشنبه ششم اسفند،روز صبح 

 . حسن روحانی، رئیس جمهور ایران داشتدکتر و  معظم انقالبای، رهبر اهلل خامنهجداگانه با آیت

 ۲۰1۰به ایران پس از سال  سفر وی این اولین و ندرت حتی از دمشق خارج شده بود بهاسد در طول هشت سال گذشته، 

  ن سفر کرده بود.طی هشت سال گذشته به آ اسد. پیش از این روسیه تنها کشور خارجی بود که است

 (۲۰۱۹مارس  ۱۰ - ۱۳۹۷اسفند  ۱۹انتصاب نخست وزیر جدید فلسطین )

دیرین خود را به مشاور « محمد اشتیه»اسفند،  1۹ روز یکشنبه تشکیالت خودگردان فلسطین رئیس« محمود عباس»

رتبه جنبش فتح است. وی های عالیکرده در بریتانیا، از مقاماشتیه، اقتصاددان تحصیل وزیری منصوب کرد.سمت نخست

وزیر نخست« رامی حمداهلل»جایگزین اشتیه  از منتقدان گروه حماس است. و ن طرح صلح با رژیم صهیونیستیااز هوادار

 .عفای خود را اعالم کرده بودتویه اسدر ماه ژانکه  پیشین فلسطین شد

اسالمی فلسطین به شکاف میان عباس و جنبش مقاومت وزیری، کنند انتصاب اشتیه به نخستبینی میکارشناسان پیش

 د افزود.)حماس( خواه

 (۲۰۱۹مارس  ۱۱ - ۱۳۹۷اسفند  ۲۰سفر رئیس جمهور ایران به عراق )

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران به دعوت رسمی رئیس جمهور و نخست وزیر عراق، روز دوشنبه 

برای دیداری سه روزه به عراق سفر کرد. در جریان این سفر، ت عالیرتبه سیاسی و اقتصادی ئدر صدر یک هی اسفند ۲۰

های دولتی و خصوصی ایران و عراق و تجاری با حضور بخشجلسه با رئیس و نمایندگان مجلس عراق، شرکت در همایش 

ترین مهمی و اجتماعی این کشور از های سیاسوالن بلند پایه عراقی و نیز برخی نخبگان، گروهئهمچنین دیدار با سایر مس

 بود.های روحانی در سفر به عراق برنامه

دیدار و عتبات عالیات در نجف اشرف مراجع عظام تقلید  از «سیستانی»اهلل با حضرت آیت، همچنین در جریان این سفروی 

 ه عراق در دوران ریاست جمهوری وی بود. سفر آقای روحانی به عراق اولین سفر وی ب کرد.را زیارت 

 (۲۰۱۹مارس  ۱۷ – ۱۳۹۷اسفند  ۲6)استخراج از میدان مشترک گازی سبقت ایران از قطر در  



 

۲۲ 

 

با دستور رئیس گازی این میدان مشترک  ،پارس جنوبی در کنگانمیدان گازی  ۲4و ۲۳، ۲۲ ،1۳فازهای با افتتاح 

ایران برای نخستین بار در برداشت گاز از این به این ترتیب د. برداری رسیبه طور رسمی به بهره جمهوری اسالمی ایران

 دگیرمیدان مشترک از قطر پیشی می

 

 


