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گزارش
پمپئو در پاکستان به دنبال چیست؟

راهبرد ریست!

گروه بینالمل�ل :نیویورکتایمز در گزارش��ی
نوشت اعالم مرگ «جاللالدین حقانی» رهبر
شبکه حقانی ممکن است با سفر مایک پمپئو،
وزیر خارجه آمریکا به پاکستان ارتباط داشته
باشد .پمپئو روز گذشته با مقامات پاکستان در
اسالمآباد دیدار کرد.
در مقاله چاپ شده در روزنامه نیویورکتایمز
آمده است که مقامات افغان بر این باورند حقانی
حداقل  ۴س��ال پیش در گذشته بود و طالبان
برای انتشار این خبر منتظر زمانی مناسب بوده
است.
در ادامه از قول یک مقام ارشد افغان آمده
اس��ت اعالم خبر مرگ حقانی ممکن است با
سفر مایک پمپئو ،وزیر خارجه ایاالت متحده
آمریکا به پاکس��تان ربط داشته باشد .به گفته
مقام��ات آمریکایی ،یکی از اه��داف عمده این
سفر ،فش��ار وارد کردن به پاکس��تان است تا
اس�لامآباد راهبرد جدید واشنگتن برای ثبات
افغانستان ،حمایت بیشتری کند.
گفتنی است وزیر خارجه آمریکا به همراه
«جوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترک نیروهای
مسلح این کشور روز گذشته به پاکستان سفر
کرده و با «ش��اه محمود قریشی» وزیر خارجه
پاکستان دیدار کرد.
س��فر مقام��ات ارش��د ایاالت متح��ده به
اسالمآباد در حالی انجام میشود که تنش میان
آمریکا و پاکستان در یک سال گذشته شدیدتر
ش��ده و «دونالد ترامپ» ح��دود  ۸۰۰میلیون
دالر از کمکه��ای خود به پاکس��تان را قطع
کرده است .الزم به ذکر است روابط واشنگتن-
اسالمآباد پس از روی کار آمدن «دونالد ترامپ»
دچار تنشهای بس��یاری شده است .چند روز
گذشته نیز واشنگتن بسته کمک  ۳۰۰میلیون
دالری خود به پاکس��تان را به بهانه ناکامی در
مبارزه با تروریسم لغو کرد .سفر مایک پمپئو،
وزیر خارجه آمریکا به جنوب آس��یا چند روز
پس از آن آغاز ش��ده که واشنگتن اعالم کرد
کمک نظامی  300میلیون دالری به اسالمآباد
را به دلیل عدم موفقیت پاکستان در مبارزه با
تروریستهامیکند.
ب��ا این ح��ال ،پمپئو پی��ش از دی��دار با
عمرانخ��ان تاکید کرد زمان برای تغییر دادن
فرا رسیده است و ادامه داد :توقف نخست من
در پاکستان اس��ت .میخواهم با عمرانخان،
نخس��توزیر این کش��ور دی��دار کن��م .باید
روابط بین  2کشور ریس��ت (بازتنظیم) شود.
چالشهای بیشماری بین  2کشور وجود دارد
که به ط��ور حتم امیدواری��م بتوانیم با کمک
نخستوزیری جدید پاکس��تان آنها را از میان
برداریم و بتوانیم با همکاری هم این مشکالت
مشترک را حلوفصل کنیم.
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت انتخاب
عمرانخان ک��ه قول داده ب��ه دنبال بهترین
روابط با آمریکا باشد ،میتواند مسیر نوینی را
در اینباره بهوجود بیاورد.
وی همچنی��ن به از س��رگیری احتمالی
ارس��ال کمکهای نظامی به پاکستان تحت
ش��رایط مناس��ب اش��اره کرد و افزود :من با
ژنرال قمرجاوید باجوا ،رئیس ارتش پاکستان
و همچنین ش��اه محمود قریش��ی ،وزیر امور
خارجه دیدار میکنم.
پمپئو پس از پاکس��تان ب��ه همراه جیمز
ماتیس ،وزیر دفاع آمریکا به هندوستان میرود
تا با همتایانشان در این کشور دیدار کرده و
به بررس��ی پارهای از مسائل تجاری و دفاعی
بپردازند.

جزیره مروارید

تعویق دادگاه شیخ علی سلمان

محاکمه ش��یخ علی س��لمان ،دبیرکل
جمعی��ت الوفاق بحرین ب��ار دیگر به تعویق
افت��اد .ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش ،دادگاه
رسیدگی به اتهامات واهی شیخ علی سلمان
درباره جاسوسی برای دستگاههای خارجی
ق��رار بود دی��روز برگزار ش��ود ک��ه قاضی
مس��ؤول رس��یدگی به پرونده شیخ عیسی،
زم��ان دادگاه را ب��ه روز  ۲۶س��پتامبر (۴
مهرماه) موکول ک��رد .رژیم آلخلیفه برای
ت��داوم مدت حبس ش��یخ علی س��لمان ،از
رهبران نهضت اس�لامی بحرین ،اتهام واهی
جاسوس��ی برای قطر را به وی نس��بت داده
و هیچگونه س��ندی برای اثبات این ادعای
خود به افکار عمومی ارائه نکرده است.

وطن امروز

اسرائیل سنگاندازی در مقابل عملیات ادلب را با حمالت موشکی به حماه آغاز کرد

افشای طرح ترامپ برای ترور اسد

گ�روه بینالمل�ل :درحالی که حمله ب��ه ادلب به
منظور پاکس��ازی آن از اش��غال تروریس��تها به
س��اعات صفر خود نزدیک میشود ،سهشنبهشب
موشکهای اسرائیلی منطقه وادی عیون در حماه
را مورد حمله قرار دادند تا پیام نارضایتی اسرائیل از
حمله به تروریستهای ادلب را به گوش مقامهای
سوری برسانند .این در حالیاست که طبق گزارش
رسانههای س��وریه ،جنگندههای اسرائیلی پس از
نقض حریم هوایی شمال لبنان به برخی پایگاههای
نظامی ارتش سوریه در  2استان طرطوس و حماه
حمله کردند و در مقابل پدآفند هوایی این کشور با
تمام موشکهای مهاجم مقابله کرد .پدآفند هوایی
ارتش س��وریه همچنین بامداد چهارشنبه (دیروز)
 2پهپ��اد مهاجم را بر فراز منطق��ه البصه در ریف
الذقیه منهدم کرد .خبرگزاری سانا گزارش داد که
در حمالت هوایی رژیم صهیونیس��تی به  ۲استان
س��وریه ،یک نفر کش��ته و  ۱۲نفر زخمی شدند.
اگرچه از دیدگاه نظام س��وریه حمل��ه به ادلب به
منظور پاکسازی آن از تروریستها قطعی است اما
قبل از آن و به عنوان مقدمه ،دولت سوریه تصمیم
دارد ریف الذقیه و ش��مال حماه و غرب حلب را از
وجود تروریستها پاکسازی کند و البته تحرکاتی
را نیز در خالل روزه��ای اخیر در این مناطق آغاز
کرده است .بر این اساس عملیات موشکی اسرائیل
ب��ا هدف توقف یا حداقل ایجاد تاخیر در این پروژه
انجام میشود .اسرائیل همراستا با آمریکا به دنبال
خاورمیانه گروه بینالمل�ل :رئیسجمهوری
آمری��کا در ادام��ه جوس��ازیها
برای س��نگاندازی در مسیر نبرد ارتش سوریه در
ادلب ،آخرین پایگاه تروریس��تها در این کش��ور،
در پیامی توئیتری اظهار داش��ته است« :بشار اسد،
رئیسجمهوری سوریه نباید بیمحابا به ادلب حمله
کند و روسها و ایرانیها اشتباه بزرگی میکنند اگر
در این فاجعه انسانی بالقوه مشارکت داشته باشند،
زیرا ممکن است صدها هزار نفر کشته شوند» .این
اظهارات ترامپ از احتمال شعلهور شدن دوباره آتش
جنگ در سوریه حکایت دارد ،بویژه اینکه کرملین از
زبان سخنگوی خود اعالم کرد وضعیت در ادلب به
خط قرمز نزدیک شده است .دیمیتری پسکوف در
پاسخ به این توئیت ترامپ ،گفت ترامپ زمانی که
ارتش سوریه در حال بازپسگیری غوطه و درعا بود
سکوت پیشه کرد اما یکدفعه موضع خود را تغییر
داد و ناوهایش را به س��مت آبهای سوریه فرستاد

خرید زمان ب��رای اعالم منطقه پ��رواز ممنوع در
شمال سوریه است .رژیم صهیونیستی تجاوزهای
نظامی خود را در س��وریه در سال  ۲۰۱۳به ادعای
بمباران محمولههای انتقال موش��ک به حزباهلل و
نیز استقرار نیروها توسط حزباهلل لبنان و نیروهای
همپیمان آغاز کرد .یسرائیل کاتس ،وزیر حملونقل
و اطالعات اس��رائیل اعالم کرد ،ای��ن رژیم طی 2
س��ال اخیر بیش از  200بار به اهدافی در س��وریه
حمله کرده اس��ت .پس از اینکه سوریه اعالم کرد
موش��کهایی را که اس��رائیل علیه اهداف نظامی
نزدیک ش��هر حماه ش��لیک کرده رهگیری کرده
است ،س��خنگوی نظامی این رژیم از اظهارنظر در
این باره خودداری ک��رد اما درباره اظهارات مذکور
کاتس گفت ،اسرائیل طی یک سال و نیم اخیر ۲۰۰
بار به سوریه حمله کرده است.
■■نشست شورای امنیت درباره ادلب

آمریکا از ش��ورای امنیت سازمان ملل خواست
جمعه آینده نشس��تی را درب��اره عملیات نظامی
قریبالوق��وع ارت��ش س��وریه و همپیمانان��ش به
اس��تان ادلب ،برگزار کند .منطقه ادلب در شمال
س��وریه آخری��ن منطقه تحت کنت��رل گروههای
شورش��ی مسلح اس��ت و دمش��ق نیز اعالم کرده
درصدد بازپسگیری این منطقه اس��ت .به دنبال
پیشرویهای ارتش سوریه طی یکسال اخیر شمار

زیادی از معارضان به همراه خانوادههایشان به این
منطقه پناه بردهاند .همزمان با انتشار گزارشهایی

■■افشاگری جدید افشاگر واترگیت

ب��اب وودوارد ،روزنامهنگار تحقیقی آمریکایی در
کتابی که با عنوان «ترس» منتشر کرده ،نوشته است:
دونالد ترامپ بعد از اتهاماتی که در آوریل  ۲۰۱۷علیه
دولت س��وریه درباره حمله شیمیایی به غیرنظامیان
مطر ح شد در یک گفتوگوی تلفنی با جیمز متیس،
وزیر دفاع آمریکا طرح ترور بش��ار اسد را مطرح کرد.
طبق ادعای این کتاب ،رئیسجمهور آمریکا خواستار
ترور رئیسجمهور سوریه شده و به متیس گفته بود:
«این لعنتی را بکشیم .وارد عمل شویم .خیلی از این
لعنتیها را بکش��یم» .وودوارد که اطالعات خود را از
منابع اولیه ،ش��هادت افراد ،صورتجلسه نشستهای
داخلی ،یادداش��تهای روزانه و اسناد دولتی دریافت
کرده اس��ت ،نوشت :متیس در پاسخ به ترامپ گفته
که مس��أله را ب��ه طور دقیق بررس��ی خواهد کرد اما
بعد از گذاشتن گوشی ،به یکی از دستیاران ارشدش

رژیمهای سعودی و صهیونیستی
پشت تهدیدهای ترامپ علیه سوریه

و تهدید کرد به این کش��ور حمله سخت میکند.
س��خنگوی والدیمیر پوتین در ادامه یادآور شد که
کارشناسان استراتژیک این تهدید آمریکا را پاسخ
این کشور به خواسته عربستان و اسرائیل میدانند،
چرا که آنها نمیخواهند ائتالف ایرانی و سوری در
ادلب پیروز شود و روسیه به اهداف خود در سوریه
دس��ت یابد؛ از جمله مس��اله بازگرداندن آوارگان و
تشکیل دولت جدید براساس آشتی ملی که امنیت
و ثب��ات این کش��ور را تضمین میکند .س��رگئی
ریابکوف ،معاون وزیر خارجه روسیه نیز اظهار داشت
که اوضاع در سوریه بدون حل مشکل ادلب مثل قبل
نمیشود و برقراری ثبات ممکن نیست و غرب این
را بخوبی درک میکند .این دیپلمات ارشد روسیه

نظرسنجیها از پیروزی حزب راستگرای افراطی سوئد خبر میدهد

اتحادیه اروپایی در شوک راستگرایان شمالی

گروه بینالملل :س��وئد به عنوان
اروپا
مه��د سوسیالدموکراس��ی در
شمال اروپا و یکی از الگوهای سیستم چندحزبی،
همواره شرایط سیاسی باثباتی را پشت سر گذاشته
بود تا آنکه مس��اله مهاجران ب��ار دیگر به یکی از
چالشهای اصلی این کش��ور مبدل شد .حمله به
مس��لمانان ،حمله به اقامتگاههای مهاجران و در
همین حال سخنرانیهای پرشور احزاب نژادپرست
در این کش��ور عمال ش��رایط جدیدی را در سوئد
حاکم کرده اس��ت .نظرس��نجیها نشان میدهد
جری��ان راس��تگرای افراطی در س��وئد در حال
حاضر رتبه سوم را در میان رایدهندگان داراست.
این گ��روه ضد مهاجران که رهبری آن را نیز یک
نئونازی باس��ابقه در اختی��ار دارد ،در حال حاضر
توانس��ته اس��ت بر موج خروج از اتحادیه اروپایی
و محدوده یورو س��وار ش��ود و آرای بسیاری را به
سوی خود جلب کند .انتخابات یکشنبه آینده در
س��وئد مهمترین انتخابات پس از جنگ س��رد در
این کش��ور به شمار میرود و هیچگاه تا این اندازه
بهشت مهاجران در آستانه توفان ضد مهاجران قرار
نداشته است .حمالت ماههای گذشته به کمپهای
مهاجران از جمله مواردی است که میتوان آن را به
عنوان نشانههای جدی زوال جریانهای چپگرا در

درب��اره آمادگ��ی گس��ترده ارت��ش س��وریه برای
بازپسگیری ادلب ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا به دمش��ق و متحدانش ،مس��کو و تهران،
هشدار داده است که علیه این منطقه تحت اشغال
شورش��یان دس��ت به عملیات نظامی نزنند .کاخ
سفید سهشنبهشب نیز در ادامه جوسازیها برای
بهانهتراشی جهت حمله به س��وریه اعالم کرد ،در
صورتی که نظام س��وریه از س�لاحهای شیمیایی
اس��تفاده کند ،واشنگتن به س��رعت به این مسأله
واکنش نشان خواهد داد.

سوئد دانست .هیچ حزبی در انتخابات آینده سوئد
قادر نخواهد بود دولت را به طور انحصاری در اختیار
بگیرد اما ائتالف سبزها و سوسیالدموکراتها دیگر
کارس��از نیس��ت و دولت آنطور که پیشبینیها
حکای��ت میکند با ب��رادر ناتنی «راس��تگرایان
افراط��ی» مجبورن��د ائتالف تش��کیل دهند .این
مهم روند تصمیمس��ازی در اتحادیه اروپایی را به
چالش میکشد و سیاستهای مهاجراتی مخالفان
جدیدی در شمال پیدا خواهند کرد .آنطور که به
نظر میرسد در جنوب نیز ایتالیا توانسته است از
اهرمهای خود برای منزوی کردن اتحادیه اروپایی
استفاده کند .بحران در اروپای متحد در حالی وارد
فضای جدیدی میشود که بیم آن وجود دارد که
در اتریش و کش��ورهای چ��ون جمهوری چک و
فرانس��ه نیز با توجه به ضعف مکرون ،جریانهای
راس��تگرا پیروز ش��ده و بتوانند روند فروپاش��ی
اتحادی��ه اروپایی را تس��ریع کنند .همانطور که
پیشتر درباره آن اشاره شد ،در حال حاضر مساله
مهاجران اصلیترین موضوعی است که گروههای
سیاس��ی میتوانند بر اس��اس آن افکار عمومی را
به س��وی خود جهت دهند .موج جدید مهاجران
همچنین میتواند با افزایش درگیریها در شمال
آفریقا تشدید شود.

گفت :اوضاع طوری نیس��ت ک��ه اطمینان حاصل
کنیم واش��نگتن و همپیمانانش در زمینه مبارزه با
تروریس��م در س��وریه همکاری خواهند داشت .در
اینباره ،عبدالباری عطوان ،تحلیلگر برجسته جهان
عرب متذکر ش��د اسرائیل در دستیابی به خواسته
خود برای خروج مستشاران ایرانی از سوریه با اینکه
روسیه را بهخاطر این مساله تحت فشار قرار داده بود
ناکام مانده و حم�لات هوایی آن به اهداف نظامی
س��وریه بیفایده بوده ،بنابرای��ن واکنش آمریکا به
بحران ادلب را فرصت آخر دانس��ته و بعید نیست
به توافقات��ی محرمانه در این زمینه دس��ت یافته
باش��ند ،بوی��ژه در دیدار اخیری که ج��ان بولتون،
مش��اور امنیت ملی آمریکا به عنوان برجستهترین

گفت« :هیچک��دام از این کاره��ا را انجام نمیدهیم.
باید خیلی حسابشدهتر عمل کنیم» .به گفته ناشر،
ت وقت صرف ک��رده تا با انجام
وودوارد صدها س��اع 
مصاحبههای متعدد ،در کنار یادداشتهایش ،پروندهها
و روزنوشتها ،مطالب الزم برای نوشتن این کتاب را
گ��ردآوری و اوضاع آش��فته جاری در کاخ س��فید را
آشکار کند .وی در این کتاب نشان میدهد که ترامپ
چگونه سیاستهای اصلی خارجی و داخلی را در این
ش��رایط اتخاذ میکند .باب وودوارد یکی از افشاگران
رسوایی واترگیت است که باعث شد ریچارد نیکسون،
رئیسجمهور اسبق آمریکا در سال  ۱۹۷۴میالدی از
سمت خود اس��تعفا کند .وودوارد تاکنون  2بار برای
گزارشهای خود از حادثه  11س��پتامبر و رس��وایی
واترگیت ،برنده جایزه پولیتزر شده است .ترامپ اما در
واکنش به افشاگریهای روزنامهنگار کهنهکار تحقیقی
آمریکایی در کتاب جدیدش ،مدعی شد باب وودوارد
«مشکالت اعتباری بس��یاری» دارد .رئیسجمهوری
آمریکا در مصاحبه با دیلی کالر در کاخ س��فید گفت:
این هم یک نمونه دیگر از کتابهای بد است .او (باب
وودوارد) مشکالت اعتباری بسیاری دارد .شاید ترجیح
میدادم با او صحبت کنم اما شاید هم نه .فکر میکنم
شاید صحبت کردن من با او هم تغییری در این کتاب
ایجاد نمیکرد .او به هر حال این کتاب را مینوش��ت.
ترام��پ ب��ا رد ادعاهای این کتاب گف��ت :مطالب آن
احتماال برگرفته از سخنان کارمندان ناراضی یا شاید
ساخته و پرداخته شخص نویسنده باشد.
همپیمان اس��رائیل از سرزمینهای اشغالی داشت.
عطوان مینویس��د آنچ��ه احتمال این س��ناریو را
تقویت میکند تهدیده��ای آویگدور لیبرمن ،وزیر
جنگ اس��رائیل است که طی یاوهگوییهایی گفت
اسرائیل مواضع ایران را نهتنها در سوریه بلکه در هر
مکانی در منطقه ه��دف قرار خواهد داد .به عقیده
عطوان ،ترامپ اطمینان دارد اگر جنگی با روس��یه
در ادلب درگیرد این عربستان و کشورهای حاشیه
خلیجفارس از جمله امارات است که هزینه آن را باید
بپردازند و بعید نیست این موضوع یکی از موضوعات
مورد بحث شیخ صباح االحمد الصباح ،امیر کویت و
رئیسجمهوری آمریکا در روز گذشته بوده باشد .این
تحلیلگر برآورد میکند که روزهای آینده روزهای
سرنوشتس��از و مهمی برای س��وریه اس��ت و اگر
راهحلهای سیاسی به نتیجه نرسد انتخاب گزینه
نظام��ی به جنگ منطقهای و جهانی بزرگی منجر
خواهد شد.

کودتا علیه جرمی کوربین در حزب کارگر انگلیس

 12عضو پارلمان انگلیس قصد استعفا دارند

گ�روه بینالمل�ل :جریانه��ای
انگلیس
مخالف��ت جرم��ی کوربی��ن در
پارلمان انگلیس و حزب کارگر قصد دارند مخالفت
خود را با وی از طریق اس��تعفا از پارلمان انگلیس
نشان دهند .این در حالی است که کوربین در میان
بدنه حزب کارگر هواداران بسیاری دارد .مخالفان
کوربین میگویند او سیاستهای غیرمعمولی دارد
و آنها برای آنکه نش��ان دهند نمیخواهند وی را
همراهی کنند ،مجبورند از مقامهای خود استعفا
کنند .این در حالی اس��ت که مس��اله دیگری که
انگلیس با آن روبهرو است موضوع خروج از اتحادیه
اروپایی است و حزب کارگر به رهبری کوربین با آن
مخالف است .بریگزیت (خروج از اتحادیه اروپایی)
حمایت از ادامه اتحاد اسکاتلند و ایرلند شمالی با
انگلیس را از بین خواهد برد .یک نظرسنجی جدید
نشان داد خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی موجب
برانگیختن افکار عمومی در اسکاتلند برای کسب
استقالل از این کشور خواهد شد .مردم اسکاتلند
در سال  2014علیه استقالل از انگلیس رای دادند
اما یک همهپرس��ی که بع��د از آن درباره خروج از
اتحادیه اروپایی یا طرح موس��وم به بریگزیت اجرا
ش��د بار دیگر مناظره بر س��ر آینده این کشور را
ش��علهور کرد .در سال  2016اکثر مردم اسکاتلند

از مان��دن در اتحادیه اروپایی حمایت کردند حال
آنکه مردم انگلیس به طور کلی رای به خروج از این
اتحادیه دادند .نظرسنجی موسسه «دلتا» نشان داد
اگر انگلیس مطابق برنامه از اتحادیه اروپایی خارج
شود ،حدود نیمی از شرکتکنندگان 47 -درصد
مردم اسکاتلند -در یک همهپرسی دیگر به جدایی
از انگلیس رای خواهند داد .این نظرسنجی نشان
داد  43درصد موافق ماندن با انگلیس هس��تند و
 10درص��د نیز هن��وز تصمیم��ی نگرفتهاند .این
نظرسنجی همچنین نش��ان داد خروج انگلیس از
اتحادی��ه اروپایی موجب برانگیختن افکار عمومی
در ایرلند ش��مالی هم برای کسب استقالل از این
کشور خواهد ش��د .این نظرسنجی نشان داد اگر
انگلیس مطابق برنامه از اتحادیه اروپایی خارج شود،
بیش از نیمی از شرکتکنندگان ( 52درصد مردم
ایرلند شمالی) در یک همهپرسی دیگر به جدایی
از انگلیس رای خواهند داد .این نظرسنجی نشان
داد تنها  39درصد موافق ماندن با انگلیس هستند.
کارزار روزنامه ایندیپندنت موسوم به «حرف آخر»
( )Final sayهم خواس��تار برگزاری همهپرسی
جدیدی درباره مفاد پیش��نهاد خروج «ترزا می»
نخس��توزیر انگلی��س پیش از خروج رس��می از
اتحادیه اروپایی شده است.
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درگیریهای خونین در بصره

منابع عراق��ی اعالم کردند سهش��نبه در
دومی��ن روز از تظاه��رات اعتراضی به فس��اد
دولت��ی و ضع��ف خدمات عمومی ،در ش��هر
بصره دس��تکم  6نفر کش��ته و بیش از ۵۰
نفر از جمله  ۲۲نیروی امنیتی زخمی شدند.
گزارشه��ا حاکی اس��ت ک��ه صدها معترض
شامگاه سهشنبه ضمن بستن راههای منتهی
به فرمانداری بصره ،س��نگ و کوکتل مولوتف
به سوی این ساختمان پرتاب کردند .شماری
از معترضان نیز توانستند وارد یک ساختمان
فرمان��داری بص��ره ش��ده و آن را ب��ه آت��ش
بکش��ند .معترضان میگویند خاموش��یهای
طوالنیم��دت برق ،نب��ود آب آش��امیدنی و
بی��کاری آنها را به تنگ آورده اس��ت ،این در
ی اس��ت که بخش اعظم درآمدهای نفتی
حال 
کش��ور عراق از منطقه نفتخیز بصره اس��ت.
آیتاهلل سیدعلی سیستانی ،مرجعیت عالیقدر
شیعیان عراق نیز از مطالبات تظاهرکنندگان
حمایت کرده است.

حمالت یمنیها
به تأسیسات پتروشیمی عربستان

یگان موش��کی ارتش و کمیتههای مردمی
یمن  4موشک بالستیک مدل بدر یک را علیه
پاالیشگاه نفت ش��رکت آرامکو و کارخانههای
پتروشیمی در شهرک اقتصادی جیزان شلیک
کردن��د .همچنین کاربران عربس��تانی توئیتر
اعالم کردند صدای انفجارهای متعدد و بزرگی
را از مناطق مختلف ش��هر جیزان ش��نیدهاند.
این در حالی اس��ت که ائت�لاف متجاوز عربی
روز سهش��نبه مدعی ش د  2موشک بالستیک
انصاراهلل را که از اس��تان صعده به سمت خاک
عربستان شلیک شده بود ،رهگیری کرده است.

آتشبس شکننده در لیبی

سهشنبه پس از شدت گرفتن درگیریها
در طرابل��س ،پایتخ��ت لیبی و آتشس��وزی
ساختمان س��فارت آمریکا ،س��ازمان ملل از
دس��تیابی به توافق آتشب��س بین گروههای
درگیر خبر داد اما هنوز مش��خص نیست آیا
هم��ه گروهها به این آتشبس پایبند خواهند
ب��ود؟ اع�لام توافق آتشبس از س��وی هیأت
سازمان ملل در حالی است که هفته گذشته
نیز آتشبس بین گروههای درگیر اعالم شده
بود اما چند س��اعت بیش��تر دوام نداش��ت و
درگیریها دوباره از سر گرفته شد .طرابلس،
پایتخت لیبی از یکش��نبه هفته پیش شاهد
درگیری مسلحانه بین گروههای مسلح رقیب
ب��ود که این درگیریها  ۶۱کش��ته و بیش از
 ۱۵۹زخمی بر جای گذاشت و عالوه بر آن به
تأسیسات نفتی خسارتهایی وارد شده است.

دیدار هیأت کرهجنوبی با اون

چان��گ ایویان��گ ،سرپرس��ت امنیت ملی
کرهجنوبی در راس هیأتی به عنوان فرس��تاده
وی��ژه رئیسجمه��ور این کش��ور در س��فر به
پیونگیان��گ با کی��م جون��گ اون ،رهبر کره
شمالی دیدار کرد .دفتر دولت کرهجنوبی خبر
داد ک��ه هیأت کرهجنوبی در ای��ن دیدار ،نامه
مون جائهاین ،رئیسجمهور را به کیم تحویل
داد .مقامهای کرهجنوبی سهش��نبه خبر دادند
طی س��فر به پیونگیانگ طرفین درباره تاریخ
دقیق دیدار س��ران  2ک��ره و همچنین درباره
خل��ع کامل س�لاح اتمی در ش��بهجزیره کره
گفتوگو خواهند ک��رد .کیم و مون ماه آوریل
گذشته دیداری تاریخی در پانمونجوم داشتند و
دومین دیدار طرفین در ماه مهبرگزار شد .بعد
از این دیدارها ،نشستهایی در سطوح پایینتر
میان مقامهای سیاسی و نظامی  2کره برگزار
شده است.

الوروف:
دالر ابزار فشار آمریکاست

وزی��ر خارجه روس��یه میگوی��د آمریکا به
صالحدید خود دالر را دس��تکاری ک��رده و از
آن به عنوان ابزار اعمال فشار استفاده میکند.
سرگئی الوروف افزود :هر وقت آمریکا میخواهد
کس��ی را تنبیه کند ،فورا ً عملیاتهای بانکی را
که بر مبنای دالر است متوقف میکند .آنها این
کار را ب��ا توجه به کش��وری که قصد تنبیهش
را دارند انجام میدهند که البته کش��ورهایی را
که بهگونهای با آن کش��ور م��ورد تنبیه ارتباط
دارند ،متاثر میکن��د .الوروف همچنین درباره
ش و برخورد
رابطه مسکو-واش��نگتن گفت :تن 
[لفظ��ی] رو بهازدیاد اس��ت .آمری��کا نهتنها با
عضویت کشورهای همسایه در پیمان آتالنتیک
ش��مالی ،بلکه با انتقال زیرساختهای نظامی،
ناتو را به س��مت مرزهای روس��یه هدایت کرد.
در واکن��ش ب��ه ادع��ای مداخل��ه روس��یه در
انتخابات ریاس��تجمهوری آمریکا که از سوی
حزب دموکرات این کش��ور مطرح میشود نیز
الوروف گفت :آنهایی که چنین ادعایی را مطرح
میکنن��د به انتخاب رایدهن��دگان آمریکایی
بیاحترامی میکنند.

