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گزارش
احمد بن عبدالعزیز  ،برادر پادشاه عربستان
در پاسخ به معترضان آلسعود در لندن:

سلمان و پسرش را
بازخواست کنید

گروه بینالملل :یک ش��اهزاده سعودی در
اظهاراتی بیسابقه ،س��لمان بنعبدالعزیز،
پادشاه و محمد بنسلمان ،ولیعهد عربستان
را مسؤول تمام جنایاتی دانست که از سوی
این رژی��م در داخل و خارج کش��ور انجام
میشود .بر اساس یک فایل ویدئویی منتشر
ش��ده ،ع��دهای از معترضان هن��گام عبور
شاهزاده احمد بنعبدالعزیز آلسعود ،برادر
ملک س��لمان از یکی از خیابانهای لندن
با سر دادن ش��عارهایی خواستار سرنگونی
رژیم آلس��عود شدند .ش��اهزاده بننواف،
س��فیر عربستان در انگلیس شاهزاده احمد
بنعبدالعزیز آلس��عود را همراهی میکرد
که با ش��ماری از معترضان روبهرو ش��دند.
نگهبانان ت�لاش کردند معترض��ان را دور
کنند اما س��ماجت آنان باعث ش��د این دو
شاهزاده بایس��تند و با معترضان گفتوگو
کنند .یک��ی از معترضان خواس��تار توقف
جنگ در یمن ش��د و بمب��اران کودکان را
در این کشور جنایت دانست .یک بحرینی
نیز خواس��تار آن شد که دولت سعودی به
منامه فش��ار آورد تا ام��کان درمان را برای
حسن مشیمع ،زندانی بحرینی فراهم آورد.
حسن مشیمع  70سال سن دارد .معترض
دیگ��ری خواه��ان توقف س��رکوبگری در
بحرین شد که پاسخ شاهزاده سعودی این
بود :انشاءاهلل .شاهزاده احمد بنعبدالعزیز
آلس��عود در پاس��خ این فعاالن گفت :چرا
علیه خاندان آلس��عود شعار سر میدهید؟
همه خاندان آلسعود بویژه آنچه در جنگ
یمن اتفاق میافت��د ،ارتباط ندارند و ملک
س��لمان و محمد بنسلمان و دیگر مقامات
عربستان مس��ؤول این سیاستها هستند.
این فعاالن ش��عار میدادند ،م��رگ بر آل
س��عود .اظه��ارات احم��د بنعبدالعزیز که
در فض��ای مجازی و ش��بکههای اجتماعی
بازتاب بسیار وسیعی داشته اشاره آشکاری
ب��ه می��زان اختالف��ات و جبههبندیهای
درون خاندان آلس��عود محسوب میشود.
پیشتر منابع خب��ری از تنش و اختالفات
در روابط شاهزاده احمد و محمد بنسلمان
از زم��ان ولیعه��دی وی خب��ر داده بودند.
این ش��اهزاده س��عودی از جوالی تا نوامبر
س��ال  2012میالدی به م��دت  5ماه وزیر
کشور عربستان بود .عبداهلل بن عبدالعزیز،
پادش��اه وقت س��عودی با برکن��اری وی،
محمد بن نایف را جایگزین وی کرد .احمد
بنعبدالعزیز در نوامبر گذش��ته و ساعاتی
پی��ش از بازداش��ت  11نفر از ش��اهزادهها
توس��ط محمد بنس��لمان ،موفق ش��د از
کشور فرار کند .او توانست خاک عربستان
را ت��رک کن��د و به آمریکا ب��رود .دهها نفر
از ش��اهزادگان ،بازرگانان و تجار عربستانی
س��پتامبر گذشته به جرم فس��اد دستگیر
ش��دند و تعدادی از آنها پ��س از چند ماه
حبس و تنها بعد از پرداخت مبالغ هنگفتی
موفق به کسب آزادی شدند .ولید بنطالل
و متعب بنعبداهلل 2 ،تن از ش��اهزادههای
معروفی بودند که توس��ط محمد بنسلمان
دستگیر و پس از پرداخت پول آزاد شدند.
دادس��تان عربستان اعالم کرد دولت موفق
شده است از بازداشتشدگان  107میلیارد
دالر پول بگیرد.
■■صدور حکم اعدام برای شاهزاده منتقد

فع��االن در فضای مج��ازی از محاکمه
ش��یخ س��لمان الع��وده ،مبلغ برجس��ته و
منتقد در عربس��تان در روز سهشنبه خبر
دادند .براساس این گزارش ،دادگاه کیفری
سعودی محاکمه شیخ سلمان العوده را آغاز
ک��رده و  37اتهام در ارتباط با تروریس��م
به وی نس��بت داده اس��ت .دادس��تان کل
س��عودی در جریان جلس��ه محاکمه شیخ
س��لمان العوده ،خواس��تار اعدام وی شده
است .س��لمان العوده در س��پتامبر ۲۰۱۷
میالدی همراه با  ۱۰تن از ش��خصیتهای
برجس��ته دینی دیگر بازداشت شد .برخی
از سعودیها پیشتر در توئیتر اعالم کرده
بودند دلیل بازداش��ت العوده این است که
وی پ��س از تماس تلفن��ی تمیم بن حمد
آلثان��ی ،امیر قط��ر با محمد بنس��لمان،
ولیعه��د عربس��تان در توئیت��ی از خداوند
خواس��ت تا قلبها را به ه��م نزدیک کند.
او پیش از این اعالم کرده بود کش��ورهای
عربی حوزه خلیج فارس مخالف دموکراسی
هستند و از کشیده شدن دامنه دموکراسی
به کشورهای خود نگران هستند.

وطن امروز

از سوی طالبان اعالم شد

تأیید مرگ جاللالدین حقانی

گروه بینالملل :طالبان روز گذشته رسما اعالم کرد
که جاللالدین حقانی از رهبران ارشد این گروه بر اثر
بیماری مرده است .در سالهای اخیر بارها خبر مرگ
جاللالدین حقانی ،تروریس��تی که با حمایتهای
آمریکا در خاک افغانس��تان رش��د کرد و توانس��ت
در کابینه نخس��ت طالبان در این کشور جنگزده
حضوری فعال داشته باشد ،توسط رسانهها منتشر
ش��ده بود .این مرگ از آن جهت حائز اهمیت است
که حمایتهای کور عربستانسعودی از جریانهای
تروریستی و بنیادگراها در شبه قاره هند منجر به
نوعی درهمآمیختگی میان این گروهها شده است .از
یک سو شرایط وخیم اقتصادی و بینظمی ناشی از
حضور نظامیان خارجی در افغانستان بستر را برای
رش��د تروریسم در افغانستان هموار و از سوی دیگر
سیاستهای دس��توری آمریکا به شیخنشینهایی
چ��ون امارات عربی متحده و س��عودی فضا را برای
خطرآفرینی این گروهها بی��ش از دیگر نقاط ناآرام
جهان به سوی خشونت سازمان یافته مهیا میکند.
مرگ جاللالدین حقانی در حالی رخ میدهد که
جهان تصاویر عکس یادگاری او را با «رونالد ریگان»
رئیسجمهور درگذشته آمریکا فراموش نکرده است.
نزدیک��ی حقانی و دیدار او با ریگان در کاخ س��فید
نمونه روشنی است که جریانهای تروریستی باید از
آن درس بگیرند .آمریکاییها عموما از این جریانها
و ظرفیتهای همبستهس��ازی آنها برای رسیدن به
اهداف خود اس��تفاده و راهب��رد کوتاهمدت خود را
بر اس��اس این حقایق موج��ود میدانی برنامهریزی
میکنن��د ولی در راهب��رد بلندمدت هم��واره این
جریانها را نخست به عنوان سپر و پس از آن قربانی
مورد استفاده قرار میدهند.
حقانی در حالی که در دهه  1980برای مقابله

حتی در آخرین بمبگذاری کابل که منجر به کشته
شدن دستکم  150تن شد ،سراجالدین در یک پیام
صوتی هر گونه دخالت در این کشتار را رد کرد.

■■عمرانخان و جریان حقانی

با شوروی در افغانستان از طریق وزیرستان پاکستان
تجهیز شد ،بعد از حمله آمریکاییها به افغانستان
در س��ال  2001مجبور شد این کشور را ترک کند
و طی سالهای بعدی مورد خشم آمریکاییها قرار
گرفت و آنها او و جریان تحت هدایتش را به عنوان
گروه تروریس��تی معرفی کردن��د .در حال حاضر از
جمله مس��ائلی که در افغانس��تان باید به آن توجه
ویژه داش��ت آن اس��ت که غرب و به طور مشخص
آمری��کا از راهبرد مناطق آلوده به بنیادگرایی برای
اعم��ال نفوذ در هیات حاکمه افغانس��تان و پس از
آن اهرم فش��ار برای همسایگان این کشور استفاده
میکند .آنطور که تاکنون و در ادوار مختلف شاهد
آن بودهایم نقش مشخص سعودی در حمایت مالی
و بعضا دیپلماتیک از این جریانهاست .تحلیلگران
تاکید میکنند روند رو به نزول داعش در س��وریه،
این جریان تروریستی را به شمال آفریقا و افغانستان

کش��انده است و برخی س��رویسها چون سرویس
جاسوس��ی س��عودی تالش میکنند با استفاده از
منافذ مالی و نف��وذی که در جریانهای منطقهای
بنیادگ��را دارند ،میان طالبان و داعش نوعی در هم
آمیختگی ایجاد کنند تا منافع آمریکا تامین شود.
آنچه آمریکاییها توانستهاند طی سالهای حمایت
از گروهه��ای بنیادگرا از آن اس��تفاده کنند تعریف
دش��من مش��ترک و بزرگنمایی برخ��ی تحوالت
منطقهای است که سعودی و برخی شیخنشینهای
منطقهای را مجبور کنند حمایتهای مالی خود را
از گروههای تروریستی و عملیاتهایی که قربانیان
اصلی آنها ش��هروندان بیگناه هستند ادامه دهند یا
حتی آن را تقویت کنند.
در همی��ن حال نبای��د از نظر دور داش��ت که
جریان حقانی که اکنون توسط سراجالدین حقانی
پسر جالل اداره میشود ،وضعیت مشخصی ندارد و

عمرانخ��ان ،نخس��توزیر جدید پاکس��تان،
سیاستمداری اس��ت که امیدهای بس��یاری برای
توفیق او در اوضاع وخیم کنونی این کش��ور وجود
دارد .طبیعتا س��ازمان امنیت پاکستان  ISIکه در
تشکیل جریانهای تروریستی در افغانستان نقش
بیبدیلی ایفا کرده است تحت رهبری نخستوزیر
جدید برای ایفای نقش مثبتتر در فضای افغانستان
وارد عمل خواهد ش��د .ناامنی ناشی از آزادی عمل
برخی جریانهای تروریستی در مرزهای سرزمینی
پاکس��تان هم��واره یکی از م��وارد مورد مناقش��ه
دولتهای همسایه پاکس��تان بوده است و در حال
حاض��ر عمرانخان قادر اس��ت فص��ل جدیدی در
راه مقابله ب��ا گروههای تکفیری و تروریس��تی باز
کند .یکی از ریش��ههای این امی��دواری را باید در
س��یگنالهایی که میان ریاض و اسالمآباد پیش از
انتخاب عمرانخان رد و بدل ش��ده بود جستوجو
کرد .حضور چهرهای ملی و شکس��ت مس��لملیگ
به رهبری نواز ش��ریف در ای��ن انتخابات ،پیامهای
متع��ددی دارد ک��ه اصلیتری��ن آن را میتوان در
راهبرد این کشور در مقابل جریانهای تروریستی
و عربستانسعودی و حتی آمریکا یافت .در این میان
درباره آینده جریان حقانی این نکته را جدا از تمام
پیشبینیهای معمول میت��وان با قاطعیت گفت
که حقانی و بنیادگرایی س��نتی به این سبک دیگر
مورد حمایت سعودیها در شکل کالن نیست و آنها
اکنون در منطقه به دنبال جنجالآفرینی با استفاده
از گروههای خشنتر هستند.

انگلیس در مسیر ورشکستگی سیاسی قرار دارد

شباهتها و تفاوتهای خانم نخستوزیر با راسپوتین
بریگزیت گ�روه بینالملل« :راس��پوتین»
راهب ناش��ناختهای ب��ود که در
تاریخ روس��یه تزاری و پس از آن شهرت جهانی
یاف��ت .برخی حضور او را در دس��تگاه رومانوفها
یک اتفاق میدانند و برخی افس��انهها میگوید او
ش��فابخش بود! راس��پوتین جمله مشهوری دارد
که  2س��ال پیش از سقوط سلس��له رومانوفها
از او ب��ه ی��ادگار ماند .او گفت :اگ��ر رومانوفها او
را به قتل برس��انند دودمانش��ان از میان خواهد
رفت و در خیابان اعدام خواهند ش��د .این رویداد
ب��ه حقیقت پیوس��ت و اکنون درباره ت��رزا میو
ی رقیبی
حزب محافظهکار نیز س��ازگار اس��ت .م 
جدی میان سیاس��تمداران مطرح انگلیسی دارد
و بوریس جانس��ون به عنوان نمادی از پوپولیسم
محافظهکار انگلیس��ی که روزگاری وزیر خارجه
این کش��ور نیز بوده است به دشمن اصلی میدر
ی اما
درون حزب محافظهکار مبدل شده است .م 
مانند رومانوف دس��تان شفابخش��ی ندارد و قادر
نیست راهبهها را هیپنوتیزم کند اما آنچه درباره

او میتوان تاکید کرد س��رعت پیشرفتش از سال
 1997تا  2017اس��ت 20 .سال حیات سیاسی
دومین زن نخستوزیر انگلیس را به گونهای رقم
زد که اکنون او یکی از قدرتمندترین نخستوزیران
انگلیس به شمار میرود اما در فضای بینالمللی و
در میان پسرعموی یانکیاش نهتنها از او حمایتی
نمیش��ود بلکه شمش��یر را برایش از رو بستهاند.
ترامپ که بیش از آنکه یک رئیسجمهور باش��د
مشغول مبدل کردن آمریکا به یک بنگاه اقتصادی
درونمحور اس��ت ،طی  2ماه گذش��ته حمالت
ی کرده اس��ت .در درون
مس��تقیمی را به ترزا م 
جریان سیاس��ی مخالف میو در میان روس��ای
ادوار حزب کارگر انگلیس ،ترزا بارها مورد س��وال
قرار گرفته و سیاس��تهایش با انتقادات شدیدی
روبهرو شده است .آنچه مسلم است اینکه انگلیس
در حال حاضر در وضعیت پرچالش��ی با مس��اله
خ��روج از اتحادی��ه اروپایی روبهرو اس��ت؛ از یک
س��و محافظهکاران از برگزاری دوباره همهپرسی
حمایت نمیکنند و از س��ویی هزینههای خروج

نگرانی ترامپ از شکست تروریستها در ادلب

دمشق :کالهسفیدها ابزار آمریکا برای بمباران سوریه است
خاورمیانه گ�روه بینالمل�ل :همزم��ان با
انتش��ار گزارشهای��ی درب��اره
آمادگی گس��ترده ارتش س��وریه و همپیمانانش
برای بازپسگیری منطقه ادل��ب ،دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا دوشنبه به دمشق هشدار
داده اس��ت ک��ه علیه این منطق��ه تحت کنترل
شورشیان ،دست به عملیات نظامی نزنند .ترامپ
در پیامی توئیتری که بیانگر نگرانی او از شکست
کامل تروریستهای سوریه است ،نوشت« :بشار
اس��د ،رئیسجمهوری س��وریه نباید بیمحابا به
اس��تان ادلب حمله کند .روسه��ا و ایرانیها در
صورت مشارکت در این فاجعه بالقوه انسانی دچار
اشتباه سختی میشوند .ممکن است صدها هزار
نفر از مردم [سوریه] کشته شوند .نگذارید چنین
اتفاقی بیفتد!» رسانههای آمریکایی و دولت این
کشور در روزهای اخیر تبلیغات وسیعی را پیرامون
ادعای احتمال استفاده دولت سوریه از تسلیحات
شیمیایی در پاکسازی استان ادلب آغاز کردهاند.
س��وریه در ی��ک هفته اخی��ر صحنه جنگ
لفظی روسیه و آمریکا بوده است ،چرا که روسها
میگوین��د که تروئیکای غربی (آمریکا ،فرانس��ه
و انگلی��س) در حال تدارک حمله به س��وریه به
بهانه استفاده ارتش این کشور از سالح شیمیایی
هستند .در طرف مقابل ،آمریکا مدعی است ارتش
سوریه به دنبال حمله شیمیایی به مخالفان خود
در ادلب س��وریه اس��ت و در نظر دارد در صورت
وقوع این حادثه ،پاس��خ سختی به سوریه بدهد.
در همین رابطه ،روسیه بر تعداد ناوهای خود در
ساحل س��وریه در دریای مدیترانه افزوده است و
آمری��کا نیز در حال انتقال تجهیزات نظامی خود
به نزدیکی س��وریه است .س��رگئی الوروف ،وزیر

خارجه روسیه نیز کش��ورهای غربی را از برپایی
صحنهس��ازی ش��یمیایی در ادلب سوریه برحذر
داش��ت و این اقدام را بازی با آتش توصیف کرد.
در همین راستا ،ولید المعلم ،وزیر خارجه سوریه
نیز تصریح کرد :حمله آمریکا بر روحیه مردم ما
تاثیری نخواهد داشت و جلوی طرحهای نظامی
سوریه را برای آزادسازی ادلب نخواهد گرفت .این
نخس��تین بار نیست که آمریکا ،بریتانیا و فرانسه
برای یک حمله شیمیایی نقشه میریزند .المعلم
اعالم کرد :آمریکا و متحدانش ابزارهای الزم را در
اختیار کالهسفیدها قرار میدهند تا به دروغ ادعا
کنند در س��وریه حمله شیمیایی شده است و از
آن به عنوان بهانهای برای حمله آینده اس��تفاده
کنند .در گزارش��ی به نقل از ش��بکه تلویزیونی
المیادی��ن آمده اس��ت نیروهای کالهس��فید به
فعالیتی چشمگیر در زندان جسر الشغور که در آن
انبارهای مواد شیمیایی وجود دارد ،روی آوردهاند.
در این صحنهس��ازی جدید  ۲۵۰نفر از نیروهای
کالهس��فید به همراه تروریس��تها حضور دارند.
زمان اجرای نمایش قربانی شدن غیرنظامیان بر
اثر بهکارگیری تسلیحات شیمیایی ،یک هفته پس
از شروع عملیات نظامی ارتش سوریه در ادلب در
شمال غرب این کشور است .نیروهای کالهسفید
پیشتر اقدام به انتقال مواد شیمیایی از ترکیه به
سوریه از طریق گذرگاه حسانیه کرده بودند .گروه
کالهسفیدها در سال  2013توسط سازمانهای
جاسوسی آمریکا و بریتانیا تشکیل شد .ماموریت
ای��ن گروه ،کمک به مردمی در نظر گرفته ش��د
که تحت سیطره تروریستها در مناطق مختلف
سوریه قرار داشتند اما در عمل این گروه همسو با
تروریستها و ضد مردم و نظام سوریه عمل کرد.
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 26شهریور
موعد جلسه بعدی پارلمان عراق

تلویزیون رس��می عراق اع�لام کرد رهبران
فراکسیونها و رئیس سنی پارلمان جدید با به
تأخیر انداختن نخستینجلسه پارلمان به 17
سپتامبر(  26شهریور) توافق کردهاند .بر اساس
ن جلسه
قانون اساس��ی عراق باید در نخس��تی 
پارلمان ،رئیس و ن��واب رئیس پارلمان انتخاب
شوند که در جلسه دوشنبه انتخاب هیأت رئیسه
پارلمان و معرفی فراکس��یون اکثریت طی آن
ی که محور مقتدا صدر
صورت نگرف��ت .در حال 
ادعا میکند بزرگترین فراکس��یون پارلمانی را
ی است که
تش��کیل داده است ولی شواهد حاک 
ائتالف نوری المالکی و هادی العامری با تصاحب
 153کرسی ،فراکسیون اکثریت (البنا) را شکل
داده است .در همین راستا ،حسن سالم ،نماینده
ائتالف «الفتح» عراق اعالم کرد فراکسیون البنا از
نظر تعداد نمایندگان در صدر قرار دارد .وی افزود
که در نخس��تین نشس��ت پارلمان جدید عراق
امضای  153نماینده عضو فراکس��یون البنا به
رئیس سنی پارلمان ارائه شد و این نمایندگان از
ائتالفهای الفتح ،القانون ،جداشدگان از ائتالف
النصر و سایر ائتالفهای سنی بودند.

تظاهرات خشونتآمیز
درسانفرانسیسکو

روز دوش��نبه مص��ادف ب��ا «روز کارگ��ر»
برخی کارگران آمریکایی در سانفرانسیس��کو
تجم��ع اعتراض��ی ترتیب دادند ام��ا نیروهای
پلیس این تجمع را س��رکوب و دهها معترض
را بازداش��ت کردند .به گزارش آسوشیتدپرس،
ح��دود هزار تن از کارگران «هتل ماریوت» در
سانفرانسیسکوی آمریکا به مناسبت روز کارگر
مقابل دفتر مرکزی این هتل تظاهرات اعتراضی
ترتیب دادند .آنها به ش��رایط کاری و معیشتی
اعتراض داشتند اما تجمع آنها با حضور پرتعداد
نیروهای پلیس و بازداشت معترضان مواجه شد.
طبق گزارشها ،نیروهای پلیس آمریکا حداقل
 ۷۵کارگ��ر را در جریان این تجمع بازداش��ت
کردند.

هند از روسیه اس 400میخرد

انگلی��س از اتحادیه اروپایی میتواند به طور کلی
نارضایت��ی عمومی در انگلی��س را به گونهای باال
ببرد که محافظهکاران عمال برای یک دهه مانند
دوران پس��ا«جان میجر» از قدرت فاصله بگیرند.
برنام��ه «چکرز» تنها برنامهای اس��ت که به طور
مدون درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی ارائه
شده است .این برنامه با اینکه برنامه فوقالعادهای
نیس��ت اما روزنامه گاردین میگوید تنها برنامه

مدونی اس��ت که برای مسیر خروج معرفی شده
اس��ت .در حال حاضر و با گذشت تابستانی گرم،
انگلیس در آستان ه پاییزی خاکستری است که تنها
چراغ روشن آن بریگزیت نرم و طرح چکرز است؛
طرح��ی که غرامت  40میلی��ارد پوندی و برخی
پیوندهای اقتصادی را با اروپا تایید کرده است .اگر
چکرز اجرایی نشود عمال هیچ طرحی اجرا نخواهد
شد و همه چیز راکد میماند.

یمنیها اقتصاد نیروهای ائتالف متجاوز سعودی را هدف قرار دادهاند

حمله موشکی به تاسیسأت آرامکو در جنوب عربستان
سعودی گروه بینالملل :افزون بر  3سال
از جنگ ائتالف متجاوز سعودی
علیه یم��ن میگذرد .رژیم س��عودی بر این باور
بود میتواند این جن��گ را در کوتاهمدت به نفع
خود یکسره کند اما مقاومت ارتش و کمیتههای
مردم��ی یم��ن و کارش��کنیهای آلس��عود در
مسیر دس��تیابی به راهکاری سیاسی سبب شد
این جنگ به جنگی فرسایش��ی تبدیل شود .با
گذشت زمان اما ارتش و کمیتههای مردمی یمن
که به توانمندی موش��کی نیز دست پیدا کردند،
ضربه زدن به ش��ریانهای اقتصادی عربس��تان
س��عودی و امارات را در دس��تور کار قرار دادند.
در همین راس��تا ،ارت��ش و کمیتههای مردمی
یمن روز دوش��نبه تاسیسات آرامکو را در جیزان
با شلیک موشک بالس��تیک بدر یک هدف قرار
دادن��د .ارتش و کمیتهه��ای مردمی یمن هفته
گذشته نیز فرودگاه ش��هر دوبی امارات را هدف
حمله موش��کی قرار دادند .تمرکز بر شریانهای
اقتصادی عربستان و یمن ضمن اینکه هزینههای
اقتصادی تداوم جنگ را افزایش میدهد ،سبب
کاهش درآمدهای اقتصادی و افزایش نگرانیهای
امنیتی رژیمهای س��عودی و امارات میشود .به
گفته کارشناسان در خوشبینانهترین حالت ،هر
روز جنگ علیه یمن برای عربستان حدود 200
میلیون دالر هزینه دارد که در س��ال این رقم به
 72میلیارد میرسد و در  3سال گذشته به 216
میلیارد دالر رسیده است .در همین حال ،به گفته
کارشناسان ،اقتصاد دوبی نیز یک اقتصاد شیشهای
و بر مبنای توریسم و هتلداری ،ساختمانسازی و
امالک و تجمع مراکز مالی جهانی است که این
نوع اقتصاد گرهخوردگی بسیار باالیی به موضوع

حفظ امنیت دارد .حمله روز دوشنبه به تاسیسات
آرامکو که نخستین حمله نیز نبود و تاکنون بارها
تکرار شده حامل همین پیام برای سعودیها بود.
سرتیپ عزیز راشد ،سخنگوی نظامی ارتش یمن
در این باره گفت حمله ویژه به فرودگاه بینالمللی
دوب��ی یک عملیات هش��داردهنده دیگر پس از
حمله به شرکت نفتی آرامکوی عربستانسعودی
اس��ت .آرامکو قلب اقتصادی عربستان است که
امروز کام ً
ال در تیرس حمالت موشکی و پهپادی
نیروهای ارتش و انصارهلل یمن قرار دارد .از سوی
دیگ��ر در ارتب��اط با تحوالت جن��گ یمن ،یک
منبع نظامی از کش��ته و زخمی شدن  ۷۵۲تن
از نیروهای دولت مس��تعفی یمن و ائتالف عربی
در عملیات تکتیراندازهای ارتش و کمیتههای
مردمی یمن در جبهههای درگیری در آگوست
گذشته خبر داد .ارتش و کمیتههای مردمی یمن
با پیش��روی نیروهای وابسته به عبد ربه منصور
هادی ،رئیسجمهوری مستعفی یمن به سمت
رشته کوهها در نقیل الروی که با حمایت هوایی
جنگندههای ائتالف عربی انجام شد ،مقابله کرده
و در این عملیات  2دستگاه خودروی زرهی این
نیروها را منهدم کردند .به گفته یک منبع نظامی،
ت�لاش نیروهای ه��ادی برای پیش��روی در این
منطقه با حمایت  ۱۵حمله هوایی جنگندههای
ائتالف عربی هیچ نتیجهای نداشت و این نیروها
مجبور به عقبنشینی و فرار از منطقه درگیری
شدند .همچنین در ساحل غربی یمن در حمالت
توپخانهای ارت��ش و کمیتههای مردمی یمن در
منطقه کوهستانی جنوب شهر التحیتا در حدیده
در غ��رب یمن  ۱۲ت��ن از نیروهای ائتالف عربی
کشته و زخمی شدند.

دهلی نو در جریان سفر مقامات این کشور در
هفته جاری به آمریکا ،قصد دارد واشنگتن را از
عزم خود برای خرید سامانه دفاع هوایی اس400
روسی مطلع کند ،تصمیمی که برخالف تهدیدها
و تحریمهای آمریکا قرار است انجام شود .آمریکا
خریداران تسلیحات روسی را به عنوان بخشی از
فش��ارهای خود علیه مسکو تهدید میکند و از
آنها میخواهد از چنین قراردادهایی خودداری
کنند ،در غیر این صورت با تحریم مواجه خواهند
شد .روزنامه تایمز هند به نقل از یک منبع آگاه
گزارش داد ،بهرغم تهدید تحریمها ،دولت هند
قصد دارد روند خرید و انعقاد قرارداد این توافق
کلیدی دفاعی را پیش ببرد .ارزش تقریبی این
توافق  5/6میلیارد دالر است.

موگرینی کنارهگیری میکند

فدریکا موگرینی ،مسؤول سیاست خارجی
اتحادیه اروپایی اعالم کرد سال آینده و با اتمام
دوره مسؤولیت خود ،برای ماندن در این پست
کاندیدا نخواهد شد .موگرینی که پیش از ورود
به اتحادیه اروپایی ،وزیر خارجه ایتالیا بود ،نقشی
محوری در ترغیب ایران و  5+1به امضای برجام
داشت ،روز دوشنبه به گروهی از سفرای اتحادیه
اروپایی گفته برای تحویل اتحادیهای «منظم»
به جانشین خود ،تالش خواهد کرد .اکتبر سال
آینده میالدی ،دوره مسؤولیت موگرینی و یکی
دیگر از مسؤوالن ارشد اتحادیه یعنی ژان کلود
یونکر که به دش��منی با دونالد ترامپ مش��هور
است ،به پایان میرسد.

نامه این به اون

نماینده ریاس��تجمهوری کرهجنوبی اعالم
کرد نامه مون جائه این ،رئیسجمهوری سئول
به کیم جونگ اون همتای کرهشمالیاش درباره
سومین اجالس میان رهبران  2کره ارسال شد.
چونگ ایویی یونگ اعالم ک��رد :مون جائه این
به دنبال راههایی برای دس��تیابی به خلع سالح
هس��تهای کامل کره ش��مالی در ش��به جزیره
کره اس��ت؛ مس��الهای که  2رهبر در نخستین
اجالسشان در ماه آوریل درباره آن توافق کردند.
وی جزئیات بیشتری درباره این نامه اعالم نکرد.
چونگ به خبرنگاران اعالم کرد :سئول به دنبال
دس��تیابی به یک بیانیه مش��ترک درباره پایان
جنگ کره در سال جاری میالدی است .جنگ
 2کره در سالهای  ۱۹۵۰تا  ۱۹۵۳ادامه داشته
و از آن زمان تاکن��ون بیانیه پایان جنگ میان
دوطرف امضا نشده است.

