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نگاه روز

تقارن نامبارک بحران داخلی
و پروژه خارجی در آشوبهای بصره

احم�د کاظ�مزاده :ب��ا وجود
اینکه آرامش به اس��تان بصره
بازگشته اما حوادث تلخی که
ط��ی روزهای گذش��ته بویژه
حمل��ه به کنس��ولگری ایران
رخ داد ،نیاز به بازخوانی و آسیبشناسی دارد تا
بتوان از دستاوردهای نظام سیاسی جدید بویژه
در حف��ظ و تقویت روابط ای��ران و عراق جدید
محافظت کرد که بش��دت از س��وی مخالفان،
رقبا و دش��منان دو کشور تهدید میشود .علل
و زمینهه��ای ناآرامیه��ای اخی��ر در بصره از 3
حالت خارج نیس��ت :یا اینکه ای��ن ناآرامیها را
میتوان کامال داخلی دانس��ت ک��ه از نارضایتی
عمومی از خدماترسانی ضعیف دولت مرکزی
و نهادهای محلی بویژه در زمینه نیازهای اولیه
همچون آب و برق ناش��ی میش��ود که البته با
اختالف نظرهای سیاس��ی بر سر تشکیل دولت
جدید و تاخیر در تش��کیل دولت جدید تشدید
شده اس��ت .دوم اینکه این ناآرامیها را میتوان
حاصل تالشهای داخلی و خارجی دانس��ت که
از همان ابتدا علیه ش��کلگیری نظام سیاس��ی
جدید وجود داش��ته است اما بتدریج با بازشدن
پای عربس��تان به عراق و گشایش کنسولگری
این کش��ور در مناطق مختلف ع��راق از جمله
بصره و همچنین بازگشت سیاستهای آمریکا به
دوران جرج بوش پس��ر بعد از به قدرت رسیدن
راستگرایان به رهبری ترامپ شدت گرفته است.
و در نهایت اینک��ه ناآرامیهای بصره را میتوان
حاصل ترکیب ناراضایتیهای داخلی و مداخالت
خارجی دانست به گونهای که اعتراضات داخلی با
موجسواری بازیگران آشوبساز همراه و از سوی
آنها مدیریت شد .به نظر میرسد رویکرد سوم
تحلیل واقعبینانهای از روند تحوالت داخلی عراق
و ناآرامیهای اخیر بصره ارائه میدهد .از این دید
اگر دولتمردان نظام سیاس��ی جدید عراق که با
رای مردم به قدرت رس��یدهاند خود را به تامین
انتظ��ارات رایدهندگان متعهد میدانس��تند و
تمام تالش خود را برای تامین معیشت مردم به
کار میگرفتند و خود را نیز از اتهام فس��اد دور
نگه میداش��تند ،مردم عراق به این س��رعت از
آنها رنجور و دل چرکین نمیش��دند و همچون
گذشته سختیها را تحمل میکردند .از این دید
دولت جدید عراق وظیفه و مسؤولیت سنگینی
برای اعتمادسازی و بازیابی اعتماد مجدد مردم به
عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی نظام سیاسی
جدید عراق یا هر کشور دیگر دارد .از طرف دیگر
نباید از این واقعیت نیز غافل شد دشمنان ایران و
عراق جدید تالش گستردهای را برای بر هم زدن
اوضاع نهتنها در ع��راق ،بلکه در کل منطقه در
دستور کار دارند و رد پای آنها را میتوان در همه
بحرانها و جنگهای منطقه از سوریه و فلسطین
گرفته تا یمن مشاهده کرد .تنها عراق نیست که
بعد از گذشت نزدیک به  4ماه موفق به تشکیل
دولت نشده است ،بلکه همین وضعیت در لبنان
نیز حاکم است و در آنجا نیز به علت دخالتهای
آمریکا ،عربس��تان و رژیم صهیونیس��تی ،دولت
جدید تش��کیل نشده اس��ت؛ تنها به این دلیل
که در انتخابات اردیبهش��ت ماه گذشته ائتالف
هواداران مقاومت توانستند کرسیهای بیشتری
را به دست آورند ،لذا دولت جدید نیز در صورت
تشکیل حامی مقاومت خواهد بود .در عراق نیز
هر چند شیعیان در انتخابات متکثر شدند و در
 5ائتالف شرکت کردند اما مجموع کرسیهای
که ش��یعیان در انتخابات اردیبهشتماه کسب
کردند با  194کرسی ،بیشترین کرسیها از زمان
تش��کیل نظام سیاسی جدید بوده است ،لذا اگر
شیعیان با هم میبودند میتوانستند حتی بدون
مشارکت کردها و سنیها فراکسیون بزرگ را با
حضور خود تشکیل دهند و فرد مورد نظر خود را
برای احراز پست نخستوزیری معرفی کنند .در
اینجا نیز مشاهده میشود اختالفات داخلی میان
شیعیان از تشکیل فراکسیون بزرگ که نیاز به
 165کرسی دارد جلوگیری کرده و با ایجاد تاخیر
در روند تشکیل دولت و بالتکلیفی ناشی از آن،
زمینه را برای نقشآفرینی مخالفان نظام سیاسی
جدید عراق و همپیمانی آن با جمهوری اسالمی
ایران فراهم کرده است.
به نظر میرس��د مهمترین پ��روژهای که در
دس��تور کار ق��رار گرفته ،تعمی��ق اختالفات و
بدبینیه��ا چه در داخل ع��راق و ایران و چه در
میان آنها بویژه مردم  2کش��ور است و به همین
علت بیشتر سوژههای اختالف از ایجاد بدبینی به
زائران هر دو کشور گرفته تا ادعای بستن آب به
روی عراقیها در شبکههای اجتماعی ساخته و
پرداخته و مدیریت میشود اما تنها به آن محدود
نمیشود و مقابله با این تالشهای تفرقهافکنانه
نیز راهکارهای همهجانبه میطلبد که همکاری
بیش از پیش  2کش��ور ایران و عراق را در همه
سطوح اعم از دولتی و مردمی میطلبد .بازسازی
اعتماد میان گروههای سیاسی شیعه حول بیت
مرجعیت ،مبارزه گس��ترده با فس��اد و پیگیری
جدی پرونده عوامل حمله به کنسولگری ایران
در بصره از جمله راهکارهای موثر در این زمینه
ارزیابی میشود.

وطن امروز

تروریستها در سوریه با حمایت خارجیها مواد شیمیایی تولید میکنند

حمله آمریکا با بمب فسفری به دیرالزور

گروه بینالملل :ائت�لاف آمریکایی مدعی مبارزه با
داعش از تابس��تان  2014بدون هیچ درخواست یا
موافقتی از جانب دولت قانونی سوریه به این کشور
حمله کرده و در خاک این کش��ور دس��ت به نقض
حاکمیت و ارتکاب صدها مورد کشتار غیرنظامیان
زده است و همواره نیز بر باقی ماندن در سوریه تاکید
دارد .حال وزارت دفاع روسیه اعالم کرده  2جنگنده
آمریکایی از نوع اف  ۱۵روز ش��نبه شهرک هجین
در دیرالزور را با بمبهای فس��فری آتشزا بمباران
کردهاند .والدیمیر س��افچنکو ،مدیر مرکز حمیمیم
در س��وریه روز یکش��نبه در بیانیهای اع�لام کرد،
جنگندههای وابسته به ناوگان هوایی آمریکا حمالتی
را به این ش��هرک داشتند .وی افزود :حمالت منجر
به وقوع آتشسوزی گسترده در منطقه شد و ما در
حال حاضر روی اطالعات��ی درباره میزان تلفات در
این حمله کار میکنیم .سافچنکو تاکید کرد :استفاده
از س�لاحهایی حاوی فسفر سفید براساس پروتکل
الحاق��ی توافقنامه ژنو مصوب س��ال  ۱۹۴۹ممنوع
اس��ت .این در حالی اس��ت ک��ه وزارت دفاع آمریکا
(پنتاگون) صحت اطالعات منتش��ر ش��ده از سوی
روسیه درباره استفاده ارتش آمریکا از بمبهای فسفر
س��فید را تایید نکرد .بمبهای فسفر سفید «دبلیو
بی» از خطرناکترین سالحهای ممنوعه در جهان
است که ارتش آمریکا در سطحی گسترده در جنگ
ویتنام اس��تفاده کرد و در حال حاضر نیز در سوریه
استفاده میکند و جنگندههایش در حمالت هوایی
ف نظامیشان این بمبها را بر سر
به سرکردگی ائتال 
مردم فرو میریزند .بمبهای حاوی فسفر سفید به
عنوان سالحی آتشزا و قابل اشتعال و سمی طراحی
ش��ده که حاوی فسفر سفید است و منجر به ایجاد
زخم و سوختگی کشنده در افرادی میشود که در

خاورمیانه گروه بینالملل :اس��تان بصره در
جنوب عراق طی روزهای گذشته
ش��اهد تظاهرات گس��ترده مردم در اعتراض به
کمبود خدمات ب��ود .در جریان این تظاهرات ۱۵
تن کش��ته و صدها تن نیز زخمی ش��دند .برخی
تظاهراتکنندگان نیز ساختمانهای دولتی مثل
دفتراستانداری،ساختمانهایوابستهبهشهرداری،
مرکز حشدالشعبی ،ساختمان کنسولگری ایران و
تم��ام دفات��ر احزاب اصلی ش��یعه و جنبشهای
سیاس��ی در بصره را به آتش کشیدند .گزارشها
ی اس��ت بعد از چند روز تظاهرات گس��ترده
حاک 
در بصره و به آتش کش��یدن نهاده��ا و مقرهای
احزاب ،آرامش نس��بی به این اس��تان بازگش��ته
اس��ت .با این حال گفته میشود رهبران جنبش
اعتراضی در بصره تصمیم گرفتهاند تظاهراتشان
ب��رای برکناری فرمانده��ان امنیتی و حل بحران
آلودگی آب و نبود خدمات و فرصتهای ش��غلی
را کمی به تعویق بیندازند .ابوحیدر الحمدانی یکی
از این رهبران گفت :تظاهرات بصره هرگز به پایان
نخواهد رس��ید .ما اکنون در مرحله دادن فرصت
ب��ه دولت مرکزی و مقامات محلی برای برکناری
رهبران امنیتی و بقیه خواس��تههایمان هستیم
اما تظاهرات بعدا دوباره از س��رگرفته خواهد شد.
از س��وی دیگر ،منابع عراقی میگویند ناآرامی در
اس��تان بصره در جنوب کش��ور سبب شده است
گروه بینالملل :روس��یه میگوی��د قاتل یکی از
رهب��ران جمهوری دونباس در ش��رق اوکراین را
دستگیر کرده است .این دستگیری در حالی رخ
میدهد که هفته گذشته رئیسجمهوری دونباس
در بمبگذاری در یک کافه در دونتسک به قتل
رس��یده بود .بر اس��اس آنچه افاسب ،سرویس
امنیتی روس��یه میگوید فرد دس��تگیر شده از
اعضای داعش اس��ت .مسکو پیش از این هشدار
داده بود اقدامات غرب میتواند فعالیتهای داعش
را در ش��رق و مرکز اوکراین ایجاد و حتی تقویت
کند .شبکه  RTروسیه در تصاویری که صبح روز
گذشته منتشر کرد نش��ان داد  2تن از نیروهای
امنیتی روسی در اسمولنسک همراه یک فولکس
واگن ترانسپوتر مس��یر جوانی را مسدود کرده و
او را دس��تگیر میکنند .این شبکه افشا کرد فرد
دس��تگیر ش��ده مجید محمودف اهل داغستان
است که گذرنامه روسی در اختیار داشته و متولد
س��ال  1988است .محمودف آپارتمانی در شرق
اوکرای��ن دارد که در آن جز س�لاح ان��واع لوازم
انفجاری مانند تیانتی و چاش��نیهای بمب را
نیز در اختیار داش��ته است .انتشار این خبر موج
جدی��دی از نگرانیها ایجاد کرده ،چرا که حضور
داعش در ش��رق اوکراین میتواند بایس��تههای
امنیتی در این منطقه را دستخوش تغییر کند.
اما وضعیت امروز در اوکراین بیش از گذشته
وخیم است به طوری که حضور نیروهای خارجی
در این کشور در عین حال چند پاره شدن اوکراین
با جدایی کریمه ،عمال بزرگترین کش��ور شرق
اروپا را از اهمیت گذش��ته انداخته و حتی صنایع
و زیرساختهای اوکراین را نیز نابود کرده است.
گروههای قدرت که به غرب نزدیک هستند با امید
واهی کمکهای آمریکا ب��رای اوکراین یکپارچه

معرض آن قرار بگیرند .تاریخ استفاده از این بمبها
به زمان جنگ اول جهانی ،جنگ ویتنام و جنگ کره
بازمیگردد .دمشق بارها اعالم کرده حمالت هوایی
آمریکا به مواضعی در س��وریه منجر به کشته شدن
صدها غیرنظامی ش��ده اس��ت .دمشق گفته است،
همکاری ائتالف آمریکایی با «نیروهای دموکراتیک
سوریه» -شبهنظامیان کرد -امری غیرقانونی است.
ائتالف آمریکا در سال  ۲۰۱۷نیز با بمبهای ممنوعه
حاوی فسفر سفید روستای الصور در حومه دیرالزور
در شرق سوریه را بمباران کرده بود .مسکو نیز بارها
عملیات ائتالف آمریکایی را در سوریه محکوم کرده
و حض��ور نیروه��ای آمریکایی در خاک س��وریه را
غیرقانونی دانسته است.
■■عملیات ادلب محرمانه طراحی میشود

استان ادلب در شمال سوریه آخرین منطقه

تحت نفوذ گروههای تروریستی و مخالفان دولت
قانونی س��وریه محسوب میشود .این منطقه در
چند هفته اخیر ،صحنه جنگ لفظی میان آمریکا
و روسیه بوده است ،آمریکاییها دولت سوریه را
مته��م میکنند که قصد دارد ب��رای پایان دادن
ب��ه کار مخالف��ان خود در این منطقه از س�لاح
شیمیایی اس��تفاده کند و از این رو آمریکا خود
را آماده حمله موش��کی به سوریه کرده است .در
مقابل دولت روس��یه اعالم میکند به شواهدی
دست یافته که نشان میدهد تروریستها با توجه
به پیش��رویهای ارتش سوریه و پایان یافتن کار
خود در این منطقه ،به دنبال صحنهسازی حمله
شیمیایی با همکاری نیروهای خارجی هستند که
مرکز فرماندهی آنها در انگلیس اس��ت .بر اساس
اظهارات مقامات روس ،تروئیکای غربی ش��امل

آرامش نسبی در بصره حاکم شده است

ن شیعه در بغداد
نشست قریبالوقوع  5فراکسیو 
که مقت��دا صدر ،رهبر ائتالف س��ائرون به هادی
العام��ری ،رهبر ائت�لاف الفتح نزدیکتر ش��ود و
ت پارلمان جدید ،قوت
تشکیل فراکسیون اکثری 
بگی��رد .این  2ائتالف ش��یعه همچنی��ن در پی
اتفاقات بصره ،خواس��تار استعفای حیدرالعبادی
از پست نخستوزیری شدهاند و العبادی نیز این
مواضع را -که در جلسه فوقالعاده پارلمان درباره
ناآرامیهای بصره اتخاذ شد -سوءاستفاده سیاسی
علیه خود خواند .مناب��ع مطلع تصریح میکنند
فشارهای مرجعیت دینی یعنی آیتاهلل سیدعلی
سیستانی نیز که خواستار تشکیل دولت بر اساس
شایستگیها شد نه بر اساس سهمخواهیها ،دلیل
دیگر این نزدیکی است .در همین راستا قرار است
نشس��تی قریبالوقوع در بغداد می��ان  5ائتالف
شیعه شامل سائرون ،الفتح ،النصره ،دولت قانون
و الحکمه برگزار شود که هدف از آن طرح اسامی
جدید برای نخس��توزیری است .به گفته منابع،
ائتالفهای مذکور در چارچ��وب معادله «»5+2
درب��اره نامزد نخس��توزیری توافق خواهند کرد.
طبق این گزارش ،معادله پیش��نهاد داده شده که
به « »5+2معروف اس��ت احزاب پنجگانه شیعه و

 2جریان س��نی و کردی ع��راق را در بر میگیرد
و کس��ی را از معادله سیاس��ی حذف نمیکند .از
جان��ب هر گروه یک نام��زد (و مجموعا  3نامزد)
برای نخستوزیری معرفی میش��ود و درباره آن
رأی گرفته میشود .طبق گفته این منابع ،به نظر
میرسد بهناچار احزاب عراقی به سوی این معادله
پیشنهادی بازگش��تهاند .صدر نشستهایی را در
دفتر خود در نجف با نمایندگان ائتالفهای الفتح
و ائت�لاف خودش برگزار کرده تا تحوالت بصره و
بحران تشکیل دولت جدید مهار شود .طبق این
گزارش ،پیشتر قیس الخزعل��ی ،دبیر کل گروه
جنبش عصائب اهل الحق گفته بود «ائتالف کردن
الفتح و سائرون ،به معنای ثبات عراق و موفقیت
دولت جدید است».

■■آی�تاهلل سیس�تانی :چهرهه�ای قبل�ی
نخستوزیرنشوند

از س��وی دیگر ،ی��ک منب��ع آگاه نزدیک به
مرجعیت عالی شیعیان در عراق ،اظهارات برخی
نمایندگان پارلمانی در رسانهها درباره موضعگیری
مرجعی��ت درباره نامزدی برخی ش��خصیتهای
سیاس��ی را رد ک��رد .این منبع اعالم ک��رد :این

سرویس امنیت خارجی روسیه فاش کرد

رخنه داعش در اوکراین

اقداماتی را علیه روسیه و منافع ملی خود پیش
بردند اما این رفتارها تنها منجر به آش��وبهای
بیش��تر و در پایان رای مردم به جدایی از کییف
در کریمه شد.
در همی��ن حال اما  ،FSBس��رویس امنیت
خارجی روس��یه میگوی��د محم��ودف از زمان
بازگش��ت از س��وریه علیه روس��یه فعالیتهای
خرابکارانهای انجام میداده اس��ت به طوری که
در مقابل دریافت پول نقد از هر اقدامی فروگذار
نبود .محمودف یکی از چند  100قفقازیای است
که در مدارس س��لفی پرورش یافته و در سوریه
به داعش پیوس��تهاند .عمده این افراد مزدورانی
هستند که مانند بمب ساعتی در هر جای جهان
میتوانند نا امنی و خرابکاری کنند.
همانط��ور که اش��اره ش��د اوکرای��ن یکی از
محلهای دیگری میان غرب و روس��یه به شمار
میرود .با توجه به ع��دم وجود دولت مرکزی
قدرتمند و چالشهایی که پتر پروشنکو قادر
نیست هیچ کدام از آنها را حتی با شرکت در
مراسم خاکسپاری جان مککین ،سناتور
ضدروسی آمریکایی حل کند ،پتانسیل
مبدل ش��دن به محل اس��کان
موقت بسیاری از داعشیها را
دارد .روسیه بارها نسبت
به حضور داعش هشدار
داده بود اما غرب این
مساله اخبار جعلی
معرف��ی میکند.

جالب آنکه رسانههای غربی اخبار حضور داعش
در اوکراین را به طور یکپارچه سانسور میکنند،
چرا که خط خبری آنها در حال حاضر پررنگتر
کردن تهدید شیمیایی در سوریه و استان ادلب
است که صد هزار تروریست آن  3میلیون نفر را
گروگانگرفتهاند.
از سوی دیگر منابع خبری میگویند سرویس
امنیتی اوکراین به محمودف  10هزار دالر برای
قتل زاخراچنکو ،رهبر دونتسک که چند ماه پیش
انتخاب شده بود ،پرداخت خواهد کرد.
این مطل��ب در تصاویری که توس��ط دولت
روسیه منتشر شده از زبان محمودف بیان شده
اس��ت .محمودف میگوید دول��ت اوکراین وی
را ب��رای قتل یکی از رهبران جمهوری ش��رقی
اوکرای��ن مامور کرده اس��ت .پی��ش از این نیز

آمریکا ،فرانسه و انگلیس به دنبال آن است تا به
بهانه واهی حمله شیمیایی ،به سوریه حمله کند
از این رو بر توان ن��اوگان دریایی خود در دریای
مدیترانه (ساحل سوریه) افزوده است .در همین
ح��ال ،یک روزنامه آلمانی اعالم کرد که احتماال
برلین به آمریکا ،انگلیس و فرانس��ه در حمله به
سوریه بپیوندد .بیلد به نقل از منابع نظامی نوشت:
ارسال فوندرالین ،وزیر دفاع آلمان دستور بررسی
امکان استفاده از جنگندههای تورنادوی آلمان در
عملیات نظامی احتمالی علیه سوریه را داده است.
در همین راستا ،اولگ سیرومولوتوف ،معاون وزیر
خارجه روس��یه در مصاحبه با اسپوتنیک تاکید
کرد ،پارامترهای یک عملیات احتمالی در منطقه
کاهش تنش ادلب س��وریه به ص��ورت جامع و
محرمانه در دس��ت بررسی اس��ت و جنبههای
بشردوستانه را هم مدنظر دارد.
س��یرومولوتوف تاکید کرد :درباره پارامترهای
عملیاته��ای ضدتروریس��تی در ادل��ب ،چنین
عملیاتهای��ی به طور کلی با احتیاط و محرمانه با
مش��ارکت تمام طرفها برنامهریزی میشوند و نه
قوای نظامی و نه دیپلماتیک علنا درباره آن صحبتی
نمیکنند .معاون وزیر خارجه روسیه اظهار داشت:
تروریستها در سوریه توانایی تولید سال ح شیمیایی
را دارند و از حمایت مالی و فنی خارجی برخوردارند.
وی تاکید کرد :طی س��الهای جنگ در سوریه و
عراق اطالعاتی به دس��ت ما رسیده مبنی بر اینکه
افراد مس��لح بر اس��نادی علمی و فنی برای تولید
سالح شیمیایی و تاسیسات شیمیایی با تجهیزات
دس��ت یافتهاند و کارشناسان نظامی و غیرنظامی
شیمیایی در ترکیب مواد س��می با آنها همکاری
دارند.

خبر دقیق نیس��ت و بر اس��اس قانون اساس��ی،
نامزدی افراد برای تصدی پس��ت نخس��توزیری
از اختیارات فراکس��یون اکثریت پارلمان است و
دیگ��ران نمیتوانند آن را رد کنن��د .در ادامه این
بیانیه آمده اس��ت این تعبیر که مرجعیت دینی
با برخی اسامی برای تصدی پست نخستوزیری
مخالفت ک��رده ،صح��ت ن��دارد و مرجعیت نام
هیچ طرف��ی را تایید ی��ا رد نکرده اس��ت اما در
تماس��ی که طرفهای مختلف -به طور مستقیم
یا غیرمس��تقیم -با مرجعی��ت برق��رار کردهاند،
ایشان اعالم کردهاند نخستوزیری را که از میان
شخصیتهای سیاسی که طی سالهای گذشته
در ق��درت بودهاند ،تایید نمیکنند و هیچ تفاوتی
میان شخصیتهای سیاسی مستقل یا وابسته به
احزاب مختلف وجود ندارد .این در حالی استکه
پیشتر صباح الس��اعدی ،یکی از رهبران ائتالف
سائرون درباره موضع مرجعیت عالی شیعیان عراق
درباره نامزدهای نخستوزیری ،دیروز دوشنبه ادعا
کرده بود مرجعیت عالی شیعیان در عراق به طور
رسمی اعالم کرده است با نامزدی  5نفری که در
رس��انهها برای تصدی پست نخستوزیری از آنها
سخن گفته میشود ،مخالف است .وی مدعی شد
آیتاهلل سیستانی اعالم کرده است حیدر العبادی،
نوری المالکی ،هادی العامری ،فالح الفیاض و طارق
نجم ،شانسی برای نخستوزیری ندارند.
اخباری منتشر شده که نشان میدهد سرویس
امنیتی آمریکا (سیا) در پشت پرده قتل زاخراچنکو
در کافه اس��پرا بوده است .محمودف میگوید به
جز اجارهخانه ،با فردی که نامش رس��تم بود به
عنوان رابط با سرویس امنیتی اوکراین کار کرده
اس��ت .او در اعترافات  6دقیقهای خود همچنین
از فردی که برای ترور او نقش��ه کشیده شده بود
نامی به میان نیاورده است .این اقدام روسیه تنش
جدیدی را میان کییف و بخش ش��رقی این
کش��ور ایجاد کرده اس��ت .به نظر میرسد
اوضاع در اوکراین کماکان نابسامان باشد
و باید شاهد موج دیگری از درگیریها
در این منطقه باشیم.

شماره 15 2532
چهارگوشه

خنثیشدن توطئه داعش
در ضاحیه جنوبی

نیروه��ای امنیتی لبنان ط��ی عملیاتی
موفق ش��دند چن��د تروریس��ت را که قصد
انجام عملیاتی علیه ارتش و ضاحیه جنوبی
را داش��تند بازداش��ت کنند .افراد بازداشتی
اعتراف کردهاند در سال  2011به لبنان آمده
و در صبرا با افراد وابسته به داعش آشنا شده
و تحت تأثیر افکار این گروهک قرار گرفتهاند.
ضاحی��ه تاکن��ون باره��ا ه��دف انفجارهای
تروریس��تی قرار گرفته ،از جمله میتوان به
انفجار  15آگوست  2013در منطقه الرویس
اشاره کرد که طی آن  27نفر جان خود را از
دس��ت دادند و  336نفر دیگر زخمی شدند.
نمونه دیگر آن ،انفجار خودروی بمبگذاری
ش��ده در نهم جوالی  2013در منطقه «بئر
العبد» ضاحیه ب��ود که منجر به مجروحیت
 53نفر شد.

ترامپ دیوان کیفری بینالمللی را
تهدید کرد

جان بولتون ،مش��اور امنی��ت ملی دولت
دونال��د ترامپ گفته اس��ت آمریکا به صورت
مس��تمر از دوس��ت و همپیمان خود یعنی
اس��رائیل حمایت خواهد کرد .در این راستا،
دولت واشنگتن اجازه نمیدهد دفتر سازمان
آزادیبخش فلسطین ،تا زمانیکه فلسطینیان
آغاز مذاکرات مستقیم و مهم با اسرائیل را رد
میکنند ،باز بماند .همچنین بر اس��اس این
بیانی��ه ،بولتون دی��وان بینالمللی کیفری را
تهدید کرده اس��ت در صورت تعقیب ایاالت
متحده و اس��رائیل ،با تحری��م مواجه خواهد
شد .بولتون گفته است :در صورتیکه دیوان
بینالمللی کیفری به محاکمه ما یا اسرائیل
یا دیگر همپیمانان اقدام کند ،ما دستبسته
نخواهیم نشس��ت .دیوان کیفری بینالمللی
نخس��تین دادگاه دائم��ی بینالملل��ی برای
رسیدگی به جرائم نسلکشی ،جنایت علیه
بشریت ،جنایت جنگی و تجاوز است که مقر
آن در الهه هلند قرار دارد.

دولت سودان منحل شد

رئیسجمهوری س��ودان برای حل بحران
اقتصادی این کش��ور ،دول��ت را منحل کرد.
عمر البش��یر اعالم کرد تغییراتی را در بدنه
ریاستجمهوری و کابینه ایجاد خواهد کرد .به
گفته وی این تغییرات برای مقابله با وضعیت
اقتصادی موجود الزم اس��ت و هدف تشکیل
دولتی کارآمد و توانمند برای برآورده کردن
خواستههای مردم و تأمین زندگی آبرومندانه
برای آنهاست .معاون رئیسجمهوری سودان
اعالم کرد :عمر البش��یر برای بهبود وضعیت
اقتصادی کش��ور تعداد وزارتخانهها را از 31
وزارتخانه به  21وزارتخانه و تعداد مش��اوران
دولت را  50درصد کاهش داده است.

اسپانیا فروش سالح به عربستان را
متوقف کرد

وزارت دفاع اس��پانیا به دلیل کشته شدن
 ۱۰هزار نفر و بیخانمانی  5میلیون نفر دیگر
در جنگ ریاض علیه یمن اعالم کرده تحویل
بمبهای هدایت لیزری را به دولت عربستان
متوقف کرده اس��ت .اس��پانیا با ریاض برای
ف��روش  ۴۰۰بمب در س��ال  ۲۰۱۵قرارداد
امضا کرده بود .کابینه سوسیالیس��ت دولت
اس��پانیا به رهبری پدرو سانچز ،نخستوزیر
هماکنون  ۱۰میلیون دالر از آن پولی را که
از ریاض دریافت کرده ،بازپس میفرس��تد و
مابقی سفارش سالح را لغو میکند .موسسه
بینالملل��ی تحقیق��ات صلح اس��تکهلم در
گزارش اخیر خود آورده بین سالهای ۲۰۱۳
ت��ا  8/3 ،۲۰۱۷درصد از مجم��وع صادرات
سالح اسپانیا به عربستان بوده است.

هالکت  425سرباز سعودی
طی  8ماه در یمن

طبق آخری��ن آمار ارتش یم��ن ،در یک
ماه گذش��ته  53تن از نظامیان عربس��تانی
در میدان نبرد کش��ته و  23تن دیگر زخمی
شدهاند .یک منبع نظامی در یمن در اینباره
تصریح کرده اس��امی  53نظامی عربستانی
کشته ش��ده در جبهههای جیزان ،نجران و
عس��یر و  23زخمی این کش��ور در رسانهها
منتشر شد .این در حالی است که خبرگزاری
عربستان (واس) مدعی شد شمار کشتههای
این کشور در جریان جنگ در یمن به  22نفر
رسیده است .منبع نظامی یمنی تاکید کرد
رژیم آلس��عود با مخفی کردن شکستهای
خ��ود در جبههه��ای جنگ علی��ه یمن در
 4س��ال گذش��ته ،ش��مار واقعی کشتهها و
زخمیهای نظامیان عربستان را همواره کمتر
از ش��مار واقعی آنها عن��وان میکند .تلفات
ارتش عربستان در سال جاری در جنگ یمن
تاکن��ون به رقم  425کش��ته و  269زخمی
رسیده است.

