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ایران  -عراق و تحریمهای آمریکا
فرصتها و تهدیدها

محمد مظهری :طی چند هفته
اخير اظه��ارات حیدرالعبادی،
نخستوزیر عراق درباره موضع
عراق نس��بت ب��ه تحریمهای
آمريكا عليه ایران تبدیل به یک
موضوع جنجالی برای رس��انههای ایرانی و عربی
ش��د ،بویژه که این اظهارات ب��ا قطع برق عراق از
س��وی ایران و بحران اعتراضات داخلی این کشور
قرابت زمانی داشت .عبادی گفته بود« :دولت عراق
با تحریمهای آمریکا علیه ایران موافق نیست اما در
راستای حفاظت از منافع ملی خود از آنها پیروی
خواهد کرد» .این س��خنان عب��ادی واکنشهای
منفی زیادی در محافل داخلی عراق و همچنین
ایران برانگیخت .اگرچه برخی رس��انههای عربی
هم با تاکید بر گردش عراق به س��مت عربستان
سعودی سعی در ماهیگیری از آب گلآلود داشتند
تا اینگون��ه القا کنند که بغداد پ��س از انتخابات
اخیر پارلمانی به تهران پش��ت کرده است .در این
انتخابات ائتالف «س��ائرون» بیشترین کرسیها
را به خود اختصاص داد ،جریانی که متش��کل از
گروههای ش��یعه وابس��ته به مقتدا صدر و دیگر
جریانهای س��کوالر عراقی است .مقتدا صدر هم
بهرغم خاستگاه حوزوی و شیعیاش تاکنون سعی
داش��ته در مواضع خود همزمان با ایران و آمریکا
فاصله و مرزبندی داشته باش��د .اگرچه اظهارات
اخی��ر العبادی درب��اره ایران را میت��وان به نوعی
چراغ س��بز برای همکاری با جریان مقتدا صدر و
همپیمانانش در پارلمان عراق جهت باقی ماندن
در پست نخستوزیری تعبیر کرد اما نباید در دام
پروپاگاندای رسانههای سعودی و اماراتی افتاد که
میخواهند با منزوی کردن ایران در منطقه برای
خود برگ برنده درست کنند .نباید فراموش کرد
آنچه معادالت عراق و نقش��ه راه روابطش با ایران
را تعیین میکند بس��یار عمیقتر و ریش��هدارتر
از نتای��ج یک انتخابات پارلمان��ی یا اظهارات یک
مس��ؤول اس��ت ،چرا ک��ه اوال در ترکیب پارلمان
عراق جریانهای همپیمان ایران از جمله ائتالف
فتح (به رهبری هادی العامری) و جریان حکمت
ملی (وابسته به عمار الحکیم) و دولت قانون (به
رهبری نوری المالکی) با ق��درت حضور دارند و
از سوی دیگر ساختار سیاسی و اجتماعی عراق و
سطح تبادالت اقتصادی بین تهران و بغداد که در
صورت پیروی دولت عراق از تحریمها ضربه خواهد
خورد تعیینکننده اصلی روابط فیمابین هستند.
در همین راستا مواضع جریانهای مختلف شیعی
و س��نی عراقی در واکنش به تحریمهای آمریکا
علیه ایران بخوبی نش��ان میدهد که روابط میان
 2کشور فراتر از اظهارات سیاسی برخی مسؤوالن
سیاسی اس��ت و برهم زدن این روابط راهبردی،
عمیق و اس��تراتژیک در کوتاهمدت و به آس��انی
ممکن نخواهد بود .از جمله این واکنشها میتوان
به اظهارات عمار حکیم مبنی بر اینکه ایران عمق
اس��تراتژیک عراق اس��ت و مواضع قاطع جنبش
مقاومت اس�لامی نجبا و جماع��ت علمای عراق
که جریانی سنی مذهب است در محکومیت هر
نوع اعمال فشاری به ایران اشاره داشت .همچنین
تاکید سازمان بدر و گردانهای حزباهلل عراق بر
یادآوری کمکهای ایران ب��ه دولت و ملت عراق
در روزهای س��خت مبارزه با داعش حاکی از این
است که بدنه اجتماعی و سیاسی عراق به اهمیت
روابط تهران  -بغ��داد و تاثیر آن در حفظ امنیت
عراق و منطقه بخوبی واقف اس��ت .اما بد نیست
رهبران سیاسی عراق هم متذکر چند نکته باشند.
آمریکا در طول تاریخ خود ثابت کرده منافع هیچ
کشوری برایش اهمیت ندارد و براحتی حاضر است
دوستیها و ائتالفهای بینالمللی و قوانین حقوق
بشری را پای منافع خود قربانی کند .تجربه تاریخی
ایران در ماجرای کودتای  28مرداد ،چراغ سبز به
صدام برای حمله به کویت و سپس تنبیه و تحریم
عراق به همین بهانه ،وعدههای توخالی به لیبی و
کرهشمالی ،تحریم اخیر ترکیه و تالش برای برهم
زدن ثبات اقتصادی این کش��ور و ...همه میتواند
برای عراق درسآموز باش��د ،بویژه که خود عراق
قربانی سیاستهای اش��تباه آمریکا و متحدانش
در منطقه ب��وده و این ایران بوده که در ش��رایط
دشوار در کنار عراق ایستاده در حالی که عربستان
تمام هم و غمش ارس��ال تروریست و انتحاری به
عراق بوده و مقامات آمریکایی در رؤیای تقس��یم
این کش��ور بودند .نکته آخر اینکه دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا نش��ان داده نهتنها با منافع
ملت ایران دش��منی دارد ،بلکه دیگر کش��ورهای
منطقه هم از گزند سیاس��تهای منفعتطلبانه
واشنگتن در امان نخواهند بود؛ دیروز ایران ،امروز
ترکیه و فردا هم عراق یا عربس��تان یا هر کش��ور
دیگری .اگر کشورهای منطقه نگاه استراتژیک و
بلندمدت را جایگزین کوتهنگریها و سیاس��تها
و تصمیمگیریه��ای آنی کنند ،بیش از پیش به
ضرورت تش��کیل ائتالفه��ای منطقهای جهت
مقابله با رفتار قلدرمآبانه آمریکاییها پی خواهند
برد؛ ائتالفهایی که میتوانند در بعد سیاس��ی و
اقتصادی منطق��ه را از گزند دخالتهای خارجی
و تاثیرات وابس��تگی به قدرتها مصون دارند و با
تاکید بر تقویت ارزشهای سیاس��ی بومی و پول
مل��ی در برابر دالر آمریکا ،معادله جدیدی را برای
خاورمیانه رقم بزنند.

وطن امروز

حشدالشعبی و مقاومت مخالف با حضور آمریکاییها در عراق دست برتر را دارند

ی صدر در تشکیل فراکسیون اکثریت
ناکام 

گ�روه بینالملل :نتایج نهای��ی انتخابات عراق بعد
از ماهها کشوقوس باالخره روز یکش��نبه از سوی
دادگاه ف��درال تایی��د و بدی��ن ترتی��ب عراق یک
گام دیگر به تش��کیل دولت نزدیکتر ش��د .چند
ساعت بعد از این چراغ س��بز دادگاه فدرال عراق،
فراکس��یونهای سیاسی در کش��ور برای تشکیل
فراکسیون اکثریت پارلمانی وارد عمل شدند .محور
اول شامل سائرون به رهبری مقتدا صدر ،النصر به
رهبری حیدر العبادی نخستوزیر فعلی و الحکمه
به رهبری س��یدعمار حکیم با محور ملی است که
خواس��تار تسریع در تش��کیل فراکسیون اکثریت
هس��تند .محور دوم نیز ش��امل الفت��ح به رهبری
هادی العامری ،دولهالقانون به رهبری نوری المالکی
و مح��ور ملی و احزاب کرد اس��ت که هدفش��ان
اعالم فراکسیون بزرگتر اس��ت .در همین راستا،
یکشنبهش��ب ائتالف س��ائرون ،النصر و الحکمه،
ائتالف تحالف القوی به ریاس��ت صالح المطلک و
تعداد دیگری از رهبران سیاسی عراق در هتل بابل
در مرکز بغداد گرد هم آمدند تا تشکیل فراکسیون
اکثریت را اعالم کنند اما این نشست با صدور یک
بیانیه و بدون اعالم تش��کیل این فراکسیون پایان
یافت .در این بیانیه آمده اس��ت که حاضران بر سر
تشکیل هست ه اولیه فراکسیون اکثریت پارلمانی به
توافق رس��یدند .این بیانیه تصریح میکند :در این
نشس��ت تصمیم بر آن شد از ش��رکای دیگر برای
همراه شدن با ما جهت تشکیل فراکسیون بزرگتر
(اکثریت) اس��تقبال ش��ود .به موجب این بیانیه،
این ائتالف فرافرقهای و طایفهای اس��ت و هرگونه
سیستم سهمیهبندی را رد میکند ،البته قرار بود
حاضران در نشس��ت هتل بابل در پایان ،نشس��ت
مطبوعاتی برگ��زار کنند که به گفته برخی منابع،
ناکامی گروههای شرکتکننده در رسیدن به توافقی
اصولی برای تشکیل این فراکسیون و دولت جدید
مانع برگزاری آن شد .برخی خبرگزاریهای عراقی
اع�لام کردند تعداد نمایندگانی ک��ه در چارچوب
ائتالفهای یادشده ،حامی این فراکسیون خواهند
بود به  163نفر رس��یده است اما برخی ناظران در
این امر تش��کیک کردهاند .پارلم��ان جدید عراق
 329کرسی دارد که فراکسیون بزرگتر باید ۱۶۵
(نصف )۱+کرس��ی کس��ب کند تا بتواند اکثریت
پارلمان را در اختیار داشته باشد .رسانهها همچنین
از غایبان بزرگ در این نشست از جمله ایاد عالوی
(ائتالف الوطنیه) و نیز چند حزب کرد و سنی عمده
یاد میکنند که بهرغم فشارهای آمریکا از شرکت
در نشست هتل بابل بغداد خودداری کردند .از دیگر
غایبان نشست یکشنبهشب در هتل بابل ،فالح فیاض
(از ائتالف النصر و رئیس سازمان حشدالشعبی) بود
که برخی منابع احتمال خروج وی از ائتالف با النصر
به ریاست العبادی را مطرح کردهاند .جدایی رئیس
هیات حشدالش��عبی از حیدر العبادی از یکس��و

افغانستان گ�روه بینالملل :ناتو  17س��ال
اس��ت مش��غول بمباران نقاط
مختلف افغانس��تان است .این کش��ور در ظاهر
توانس��ته است مظاهر دموکراس��ی را شامل اتکا
به آرای عمومی ،مطبوعات آزاد و سیس��تم چند
حزبی کس��ب کند اما در واقع افغانس��تان سال
 2001با افغانستان سال  2018چه تفاوتهایی
دارد؟ این کش��ور در بازیهای آس��یایی جاکارتا
ش��رکت میکن��د و زیر پرچم واحد افغانس��تان
ورزشکارانش مبارزه میکنند اما شرایط در غزنی
وخیم اس��ت و بخشهای مهمی از افغانستان در
آس��تانه سقوط قرار دارد و ارتش واحد افغانستان
به هم��راه کمکه��ای غربی از مح��دود کردن
طالبان ناتوان اس��ت .اخباری درباره عقب راندن
طالبان به گوش میرسد اما این گروه تروریستی
گ�روه بینالمل�ل :ائت�لاف مدعی
آمریکا
مبارزه ب��ا داعش ک��ه آمریکا آن
را رهبری میکند ،میگوید تا شکس��ت نهایی این
گروه تروریس��تی در س��وریه و ع��راق خواهد ماند،
ت داعشیها در این
لذا باید منتظر گس��ترش فعالی 
دو کش��ور ماند ،زیرا روند سیاس��ی در این کشورها
انتظارات آمریکاییها را برآورده نس��اخته اس��ت و
آنها به بهانه داعش ،به این اشغالگری ادامه خواهند
داد .برت مکگورک ،نماینده ویژه رئیسجمهوری
آمریکا در ائتالف ضدداعش اعالم کرده واش��نگتن
در س��وریه میماند و تمرکزش بر شکس��ت داعش
است و نیروهای آمریکایی در حال حاضر برای آغاز
مرحله نهایی عملیات ضد داعش حاضر میش��وند.
شان رايان ،سخنگوی ائتالف آمریکایی نیز یکشنبه
تأکید کرد تا زمانیکه الزم باشد نیروهای آمریکایی
در عراق میمانند .اين سرهنگ ارتش آمريکا افزود:
داعش همچنان خطرآفرین و در عراق از بین نرفته
اس��ت .تا آنجا که بتوانیم در این کشور میمانیم تا
داعش را کامال ریشهکن کنیم .این ادعاها در حالی
مطرح میشود که گزارشهای موثق تایید میکنند
داعش در برخی مناطق سوريه که نيروهای آمريکایی
و نيروهای تحت امر آنها اداره ميکنند فضایی برای
تنفس پيدا کرده است .البته آمریکا در پیشبرد این
برنامه خود ،روی کمکهای مالی عربستان و امارات
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دولت جدید پاکستان سوگند خورد

دولت جدید پاکستان دوشنبه به رهبری
عمرانخان ،نخس��توزیر تازه منصوب شده
در حضور «ممنون حسین» ،رئیسجمهوری
پاکس��تان س��وگند خورد .کابینه جدید که
یکش��نبه از س��وی عمرانخان معرفی شد
متش��کل از  ۲۰نف��ر ش��امل  ۱۵وزیر و 5
مشاور نخستوزیر میشود.
عمرانخ��ان ۶۴س��اله جمع��ه پ��س از
حمای��ت  ۱۷۶قانونگ��ذار از مجم��وع ۲۷۲
نفر به عنوان نخس��توزیر جدید این کشور
انتخ��اب ش��د .پاکس��تان در م��اه جوالی
انتخاب��ات پارلمان��ی و محلی برگ��زار کرد.
ح��زب تحریک انصاف پاکس��تان به رهبری
عمرانخان توانست  ۱۱۶کرسی از مجموع
 ۲۷۲کرس��ی پارلمان پاکستان را به دست
آورد اما از کسب اکثریت بازماند.
چهارگوشه

این جریانات به یکدیگر ماهی مورد نظر و مطلوب
کشورش را در آخرین لحظات صید کند.

باعث ریزش کرس��یهای النصر میشود و متعاقبا
بخت گروه سائرون و متحدانش را برای برندهشدن
در انتخابات کمتر میکند و از دیگر س��و ،احتمال ■■شکست طرح آمریکایی در عراق
نزدیکش��دن به ائتالف المالکی و العامری ،وی را
در همین راستا ،سخنگوی گردانهای حزباهلل
در شمار متصدیان پست نخستوزیری آینده قرار عراق ضم��ن اعالم اینکه اکن��ون اکثریت پارلمان
میدهد؛ امری که بیگم��ان مطلوب آمریکاییها مخالف حضور نظامی آمریکا در این کشور هستند،
نیس��ت .از سوی دیگر ،رهبران
بر شکست طرح آمریکا برای
ش��رکتکننده در نشست بابل حض�ور اح�زاب سیاس�ی ک�ه ب�ه جداس��ازی س��وریه و لبنان
امی��دوار بودن��د پ��س از اعالم آمریکاییها وعده باق�ی ماندن در از ع��راق و ای��ران تأکید کرد.
تشکیل هسته اولیه فراکسیون عراق را داده بودند ،در پارلمان عراق جعفر الحس��ینی اعالم کرد
بزرگت��ر ،هیاتهای��ی را برای کم شده و امروز صدای حشدالشعبی حضور احزاب سیاسی که به
همراه کردن احزاب کرد راهی و ق�وای مقاومت مخال�ف با حضور آمریکاییها وعده باقی ماندن
در ع��راق را داده بودن��د ،در
کردستان عراق کنند اما برخی آمریکا ،بلندتر است
ناظران از ابتدای تش��کیل این
پارلم��ان ع��راق کم ش��ده و
نشست با اشاره به وزن سیاسی و تعداد ائتالفهایی امروز صدای حشدالشعبی و قوای مقاومت مخالف
که غایبان دارند ،نشست هتل بابل را شکستخورده با حضور آمریکا ،بلندتر اس��ت .وی در گفتوگویی
معرفی کردند .از س��وی دیگر ،انتظار میرود نوری با شبکه المیادین لبنان اعالم کرد :حیدر العبادی،
المالک��ی ،رهبر ائت�لاف دولهالقانون فراکس��یون نخس��توزیر عراق همان کسی اس��ت که خارج از
بزرگتر را بزودی اعالم کند .هش��ام الرکابی ،مدیر تصمیمگیری پارلم��ان ،خواس��تار [ادامه] حضور
دفتر المالکی گفت ،تماسهایی بین قانون ،الفتح 2 ،آمریکاییها بوده اس��ت .الحس��ینی سپس حیدر
حزب کرد و محور ملی برقرار است و صحبتها از العبادی را به اعمال فش��ار بر ق��وای مقاومت برای
ی در عراق متهم کرد
این قرار است که فراکسیون بزرگتر بزودی اعالم باقی ماندن نیروهای آمریکای 
میش��ود .نکته حائز اهمیت نقش احزاب سنی و و اف��زود :نیروهای آمریکایی پس از شکس��ت تمام
کردها در تشکیل فراکسیون اکثریت است و هر  2پروژههایشان در این کشور اعالم کردهاند در عراق
طرف مدعی هس��تند این احزاب با آنها همراهند .میمانند .وی تأکید کرد :حشدالش��عبی و مقاومت
در همین راستا ،تالش برت مکگورک ،معاون وزیر مخال��ف با حضور نظامی آمریکا امروز دس��ت برتر
خارجه آمریکا در عراق نیز بیش از سایرین بر این را دارن��د و اکثریت پارلمان فعلی مانند ائتالفهای
محمل متمرکز شده است که در قالب نزدیکسازی الفتح و دولهالقانون با این موضوع (حضور آمریکا در
رد پیشنهاد آتشبس توسط طالبان

افغانها از جنگی به جنگ دیگر سوق داده میشوند
میگوید به آتشبس پیشنهادی پایبند نیست و
به مبارزه علیه دولت مرکزی ادامه خواهد داد .در
همی��ن حال ائتالف ناتو که جنگی بیپایان را در
افغانس��تان آغاز کرده است میگوید قصد دارد با
محوریت آمریکا با طالبان گفتوگو کند .از سوی
دیگر برخی جریانهای سیاس��ی در این کش��ور
نیز به دنبال اقدامات خالقانهای هستند تا شاید
بتوانند حوزههای نفوذ را با این گروه تقسیم کنند.
اشرف غنی ،رئیسجمهوری افغانستان گفته بود
ب��ا طالبان را از عید
قص��د دارد آتشبس  3ماهه 
قربان اجرایی کند و به نیروهای امنیتی افغانستان

گفته بود زمانی این دس��تور اجرایی میشود که
طالبان به آتشبس پایبند باش��د ،اسپوتینک اما
گزارش داد طالبان گفته است آتشبس را نهتنها
نمیپذیرید ،بلکه به جنگ علیه نیروهای دولتی
ادامه خواهد داد.

■■آمریکا از گفتوگو با گروه تروریستی طالبان
حمایتمیکند

آمریکاییها گفته بودند از صلح میان طالبان
و دولت مرکزی افغانستان حمایت خواهند کرد،
این در حالی اس��ت که بحران امنیتی در منطقه
بهواسطه دخالتهای آمریکاییها فضا را وخیمتر

رمزگشایی از عزم آمریکا
برای تداوم حضور در سوریه و عراق

نيز حس��اب ک��رده و کمک  100ميلي��ون دالری
عربستان به شورشیان سوری تحت حمایت آمریکا
در اين چارچوب است.
روزنام��ه فرامنطقهای رایالی��وم در مقالهای در
اینباره آورده اس��ت :دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا که با متحدان عرب منطقهای خود به عنوان
دس��تگاه خودپرداز بان��ک برخورد میکن��د ،برای
ش��علهور کردن دوباره آتش تنش و تجزیه مناطق

ش��مال س��وریه روی پولهای عربی حساب کرده
ی است که ترامپ چند روز پیش
اس��ت .این در حال 
کمکهای س��االنه  230میلیون دالری به ش��مال
شرق س��وریه را قطع کرد ولی عربستان قرار است
 100میلی��ون دالر و ام��ارات  50میلی��ون دالر از
این مبلغ را جبران کنند که برای بازس��ازی مناطق
شرق فرات محل اس��تقرار شبهنظامیان «نیروهای
دموکراتی��ک س��وریه» -عمدتا کردها -و چهبس��ا

عراق) مخالفند .الحسینی ادامه داد :آمریکا زمانی که
احس��اس کرد ائتالف اکثریت در پارلمان مخالف با
حضور نیروهایش در عراق هس��تند ،تحرکات خود
را آغاز کرد [اما] مرزهای عراق باید به دس��ت خود
عراقیها باش��د و گردانهای حزباهلل اجازه حضور
نیروهای آمریکا در آنجا را نخواهند داد .الحسینی در
ادامه تصریح کرد :آمریکا فهمیده که دیگر نمیتواند
از عراق به عنوان اهرم فش��اری علیه ایران استفاده
کند .کس��انی که در عراق با طرح آمریکایی همراه
ش دهاند به مسیر صحیح بازگردند .وی در پایان تأکید
کرد :پروژه آمریکا برای جداس��ازی سوریه و لبنان
از ع��راق و ایران از طریق تس��لط بر مناطق مرزی
شکس��ت خورده اس��ت .طبق این گزارش ،بهرغم
تاکیده��ای برخی مقامها و ش��خصیتهای عراقی
درباره لزوم خارج ش��دن نظامیان آمریکایی از این
کشور ،یک مقام نظامی واشنگتن گفته که حضور
نظامیان آمریکایی در عراق همچنان ادامه مییابد.

■■درخواستالعبادیبرایتشکیلجلسهپارلمان

در پی تصویب نتایج انتخاب��ات پارلمانی عراق
از س��وی دادگاه ف��درال ،نخس��توزیر ع��راق از
رئیسجمهور خواست برای تشکیل هر چه سریعتر
جلسهپارلماناقدامکند.حیدرالعبادی،یکشنبهشب
طی سخنانی خواستار تشکیل هر چه سریعتر جلسه
پارلمان با هدف انتخاب هیاترئیسه و مکلف کردن
کاندیدای فراکسیون بزرگتر به تشکیل کابینه شد.
العبادی افزود :با تصویب نتایج انتخابات پارلمانی از
سوی دادگاه فدرال ،ما بر خود میدانیم طبق قانون
اساسی کشور به آن احترام بگذاریم.
از گذش��ته کرده اس��ت .در همی��ن حال مایک
پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا گفته است زمان صلح
با طالبان فرا رسیده است و این در حالی است که
طالبان نهتنها حاضر به صلح نیست ،بلکه در حال
پیشروی به سوی شهرهای بزرگ افغانستان است
و خطر این جریان بیش از گذشته مطرح میشود.
آمریکاییها در عین حال گفته بودند از گفتوگو
میان دولت افغانستان و طالبان حمایت میکنند
آن هم در حالی که پیش از این گزارشهایی مبنی
بر گفتوگوهای پنهانی آمری��کا و طالبان بدون
حضور دولت افغانستان شنیده شده بود .در حال
حاضر خطر داعش در افغانستان که با محوریت
آمریکا و حمایتهای سعودی پیش میرود مساله
جدیتری است و بخشهایی از طالبان بر اساس
گزارشها با داعش همپیمان شدهاند.
مس��لح کردن آنها هزینه خواهد شد .البته تصمیم
آمریکا برای اجبار کش��ورهای حاشیه خلیجفارس
ب��ه پرداخت هزینهها را میتوان در راس��تای تالش
برای برهم زدن گفتوگوهای «شورای دموکراتیک
کرد» در سوریه با دولت مرکزی این کشور و شعلهور
ک��ردن دوباره آت��ش جنگ در این کش��ور بویژه با
توگوها میان نیروهای ارتش سوریه و
پیشرفت گف 
شبهنظامیان کرد دانست که اخیرا یکی از رهبران این
گروه شبهنظامی اعالم کرده است که احتمال میرود
در آینده نیروهای «قس��د» به ارتش سوریه ملحق
شوند .دولت ترامپ میخواهد مناطق شرق فرات را
که منطقهای استراتژیک به لحاظ وجود منابع نفت و
گاز برای سوریه محسوب میشود از سایر مناطق جدا
کند و دو منطقه مستقل یکی کردی و دیگری عربی
قبیلهای مورد حمایت خود ایجاد و نیروهای سعودی
و امارات��ی را برای حفاظ��ت از این مناطق به خاک
س��وریه اعزام کند تا جایگزی��ن نیروهای آمریکایی
باش��ند که از این کشور خارج میش��وند .رایالیوم
یادآور شد :پروژه آمریکایی در سوریه شکست خورده
و هرگونه تالش برای بهبود بخشیدن به طرح آمریکا
محکوم به شکست است و آمریکا شکستخورده از
شمال سوریه و عراق و کل منطقه خارج خواهد شد،
چرا که توان تحمل هزینههای انسانی جنگی همانند
آنچه در عراق یا افغانستان رخ داد را نخواهد داشت.

تداوم حمالت موشکی انصاراهلل
به جنوب عربستان

ائت�لاف متج��اوز س��عودی در جنای��ت
جدی��دش در یم��ن 2 ،قای��ق در نزدیک��ی
جزیره السوابع در اس��تان الحدیده را هدف
قرار داد که به کش��ته ش��دن  ۱۳ماهیگیر
و زخمی ش��دن  4نف��ر و مفقود ش��دن 4
نف��ر دیگ��ر منجر ش��د .در مقاب��ل ،ارتش
و کمیتهه��ای مردم��ی یم��ن (وابس��ته به
انصاراهلل) روز گذش��ته پادگان تازه تأسیس
ارتش عربس��تان در غرب نجران در جنوب
این کش��ور را با موشک بالستیک از نوع بدر
یک هدف ق��رار داد .ای��ن نیروها همچنین
تع��دادی از مناط��ق و پایگاههای نظامی در
منطق��ه مرزی حیران را پس گرفتند و مانع
پیشروی نیروهای متجاوز شدند .در عملیات
ارتش و کمیتههای مردمی دهها نفر کش��ته
و زخمی شدند.

آیزنکوت :سعودیها
هرگز دشمن اسرائیل نمیشوند

رئیس ستاد ارتش اسرائیل از توافق کامل
بین این رژیم و حکومت س��عودی خبر داد.
گادی آیزنکوت اظهار داش��ت ،توافق کاملی
بین اسرائیل و حکومت سعودی وجود دارد
مبنی بر اینکه عربس��تان هیچ وقت دشمن
اس��رائیل نباش��د .پیشتر ش��خصیتهای
اس��رائیلی نظی��ر یس��رائیل کات��س ،وزیر
اطالعات جاسوسی رژیم صهیونیستی ضمن
درخواس��ت علنی از س��لمان بنعبدالعزیز،
پادش��اه عربس��تان برای دعوت از بنیامین
نتانیاهو ،نخس��توزیر اسرائیل برای سفر به
عربستان اعالم کرده بودند :تلآویو میتواند
در مقاب��ل عادیس��ازی رواب��ط پیش��نهاد
مشارکت امنیتی و اطالعاتی را به عربستان
و کشورهای حوزه خلیجفارس بدهد.

تیراندازی به سفارت آمریکا
در ترکیه

در بحبوحه تش��دید بح��ران میان آنکارا
و واش��نگتن ب��ه دلی��ل محاکمه کش��یش
آمریکای��ی در ترکیه ،فرد ی��ا افرادی صبح
دوش��نبه از داخل یک خودروی س��فید در
حال حرکت که پالک آن مش��خص نبود به
سفارت آمریکا در آنکارا شلیک کردند .بر اثر
این حمله ،اتاقک مامور پلیس مقابل سفارت
آس��یب دید؛ عامالن این حادثه توانس��تند
فرار کنند .سخنگوی س��فارت آمریکا گفته
اس��ت هیچ م��وردی از زخمی ش��دن افراد
گزارش نشده است .سخنگوی حزب عدالت
و توسعه در واکنش به تیراندازی به سفارت
آمریکا در آنکارا گفت :این حمله آشکارا یک
اقدام تحریکآمیز اس��ت .تمام سفارتخانهها
تحت مراقبت دولت ترکیه قرار دارند.

اس  400روسیه به هند میرود

یک��ی از مقامات نظامی ارش��د روس��یه
اعالم کرد این کشور احتماال از سال ۲۰۲۰
تحویل س��امانه دفاع هوای��ی اس ۴۰۰را به
هند آغاز کن��د .دیمیتری ش��وگائف ،مدیر
س��رویس فدرال همکاریهای فنی -نظامی
روس��یه اظهار کرد :در صورتی که در س��ال
جاری میالدی قرارداده��ای تحویل با هند
امضا ش��ود ،از س��ال  ۲۰۲۰تحویل سامانه
دف��اع هوای��ی اس ۴۰۰آغ��از خواهد ش��د.
ش��وگائف خاطرنش��ان ک��رد :در ارتباط با
هند من فک��ر میکنم اگر تا پایان امس��ال
توافقنامه تحویل س��امانه را امضا کنیم ،این
کش��ور در سال  ۲۰۲۰س��امانه اس ۴۰۰را
تحویل خواهد گرفت.

