
 عربستان مانع تضمین امنیتی 
به هیئت دیپلماتیك انصاراهلل 

 تجربه »حریری« 
مذاكرات صلح یمن را به شكست كشید

هیئت انص�اراهلل به دلی�ل نگرانی های امنیتی حاضر به ش�ركت در 
مذاكرات میان یمنی    ها در ژنو نشد. انصاراهلل گفته هیچ ضمانت  واقعی 
برای بازگشت هیئت خود به یمن پس از پایان مذاكرات در ژنو ندارد ؛ 
س�ناریویی كه در نوامبر 2017 برای س�عد حریری در عربستان نیز 
تكرار شد. سازمان ملل كارشكنی    ها را عامل برگزار نشدن مذاكرات 
خوانده ولی از اش�اره مستقیم به عربس�تان خودداری كرده است. 
به گزارش »جوان«، انصاراهلل یك هیئت دیپلماتیك 12 نفره برای شركت 
در مذاكرات صلح یمن در ژنو اعزام كرده بود كه كارش��كنی سعودی    ها 
مانع از حضور این هیئت شد. این نشس��ت كه اول قرار بود چهار    شنبه 
قبل برگزار ش��ود، یك بار به تعویق افتاد ول��ی در نهایت، عدم تضمین 
دیپلماتیك به هیئت انصاراهلل ، مذاكرات را به شكس��ت كشید . قرار بود 
این مذاكرات یمنی-یمنی میان هیئت كنگره مردمی یمن )طرفداران 
علی عبداهلل صالح ( و انصاراهلل برگزار شود ولی ممانعت سعودی ها ، مانع 
حضور انصاراهلل در مذاكرات شد. قرار بود با درخواست سازمان ملل، یك 
هواپیمای عمانی اعضای گروه های سیاسی و ملی یمن را به مذاكرات 
ژنو منتقل كند ولی ائتالف سعودی تأكید كرد كه بایستی این هواپیما را 
بازرسی كند؛ موضعی كه باعث شد انصاراهلل در مذاكرات شركت نكند. 
از زمان گروگانگیری چند هفته ای س��عد حریری به دست سعودی    ها 
در ریاض، نگرانی    ها درباره تكرار چنین حوادثی تش��دید شده و هیئت 
مذاكره كننده انصاراهلل گفته كه هیچ ضمانت  واقعی برای بازگشت هیئت 
به یمن پس از پایان رایزنی     ها در ژنو ندارد. كمیته عالی انقالب یمن در 
بیانیه ای اعالم كرد كه كارشكنی كشورهای متجاوز امریكا و عربستان 
برای فراهم كردن یك هواپیمای عمانی شك و تردید ما را نسبت به نیت 
شوم آنها مبنی بر عدم اجازه بازگشت هیئت مذاكرات به یمن افزایش 
می دهد. این كمیته در ادامه بیانیه  خود آورده است كه ائتالف متجاوز 
عربی برنامه ریزی كرده تا اعضای هیئت انصاراهلل را در جیبوتی كه قرار 
است هواپیمای شان در آنجا توقف داشته باش��د، بازداشت كند. منابع 
دیپلماتیك در فرانسه نیز گفته اند كه دولت پادشاهی عمان به كارشكنی 
سعودی     ها بر س��ر راه مذاكرات صلح یمن اعتراض كرده است. ما    رتین 
گریفیتس، نماینده سازمان ملل در امور یمن بدون اینكه به عربستان 
اشاره كند، تلویحاً كارش��كنی س��عودی    ها را در مذاكرات تأیید كرده 
است. گریفیتس گفته كه مذاكرات یمن به دلیل اینكه هیئت انصاراهلل 
نتوانسته به سوئیس سفر كند، شكست خورده است:»ما نتوانستیم این 
گروه را از صنعا به ژنو بیاوریم. «وی تأكید كرد كه حوثی    ها می خواستند 
برای شركت در مذاكرات یمن به ژنو بیایند و نهایت تالش خود را برای 
حضور در مذاكرات به كار گرفتند اما برخی مسائل مانع از حضور آنها در 
ژنو شد. وی افزود: بار دیگر تكرار می كنم كه هیئت حوثی     ها قصد آمدن به 
اینجا را داشت اما شروط آنها فراهم نشد. با این حال عدم حضور انصاراهلل 
به منزله وجود مانع در مقابل مذاكرات آینده نیست. انصاراهلل از سازمان 
ملل خواس��تار ارائه تضمین هایی برای بازگش��ت هیئت مذاكره كننده 
خود به صنعا پس از اتمام مذاكرات ش��ده بود. حمید عاصم، از اعضای 
هیئت مذاكره كننده انصاراهلل یمن س��ه ش��رط برای حض��ور انصاراهلل 
تعیین كرده و گفته بود كه نیروهای جنبش انصاراهلل برای ش��ركت در 
مذاكرات ژنو خواستار آن هستند كه با یك هواپیمای عمانی به این شهر 
بروند، زخمی های آنها به مسقط پایتخت عمان منتقل شوند و همچنین 
تضمین هایی داده شود كه بتوانند پس از پایان یافتن مذاكرات ژنو به صنعا 
بازگردند. این در حالی است كه خالد الیمانی، وزیر خارجه دولت مستعفی 
یمن درباره اظهارات گریفیتس درباره دالیل حضور نیافتن هیئت انصاراهلل 
در مذاكرات ژنو گفته كه این اظهارات برای جلب رضایت خاطر حوثی     ها 
و توجیه رویكرد آنها بود. وی افزود: فرستاده سازمان ملل باید مسئوالنه تر 
عمل كند. »محمدعلی الحوثی « رئیس كمیته عالی انقالب یمن نیز از 
مارتین گریفیتس خواست مكان برگزاری مذاكرات را از ژنو به صنعا تغییر 
دهد. الحوثی گفت: »كسی كه از تردد هیئت صنعا جلوگیری می كند از 

برداشتن گام های صلح بیشتر نیز جلوگیری می كند.«

دور جدید اعتراضات مردم بصره به مشكالت 
معیش�تی از مسیر مس�المت  آمیز خود خارج 
شده و با حمله برخی معترضان به كنسولگری 
ایران، این تحوالت وارد فاز بحرانی  شده است؛ 
حمله ای كه به گفته برخی تحلیلگران، رد پای 
عربستان و رژیم صهیونیستی در آن مشهود 
است. مقامات عراقی هم سعودی     ها و امریكا را 
در دامن زدن به اعتراضات بصره مقصر می دانند. 
اعتراضات مس��المت  آمیز مردم در استان بصره 
عراق كه به خاطر كمبود آب و برق و مش��كالت 
معیشتی از سه ماه پیش شروع شده بود از هفته 
گذشته وارد فاز خشونت ش��ده است. معترضان 
عراقی كه در روزهای اخیر برخی ساختمان های 
دولتی را در بصره به آتش كشیده بودند، این بار به 
كنسولگری ایران در این شهر حمله كردند و آن 
را به آتش كشیدند. شبكه »العهد« عراق جمعه 
شب اعالم كرد كه معترضان كنسولگری ایران در 
شهر بصره را آتش زده اند. بهرام قاسمی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه گفته است:»در پی آتش زدن 
ساختمان سركنسولگری ایران در بصره به دست 
عده ای افراد تحریك شده، سفیر عراق در تهران 
جمعه شب به وزارت امور  خارجه احضار و مراتب 
اعتراض ش��دید به دولت عراق ب��ه خاطر اهمال 

نیروهای امنیتی در حفاظت از این ساختمان به 
وی ابالغ شد«. قاس��می حمله به كنسولگری را 
محكوم كرده و خواهان مجازات عامالن آن شد. 
شبكه اسكای نیوز در گزارشی مدعی شده بود كه 
ایران از اتباع خود خواس��ته اس��ت بصره را ترك 

كنند اما بهرام قاسمی این خبر را تكذیب كرد. 
  محكومیت حمله از سوی عراق 

حمله مشكوك معترضان به این مكان دیپلماتیك 
مورد انتقاد وزارت خارج��ه عراق نیز قرار گرفت، 
چنان كه س��خنگوی این وزارتخانه در بیانیه ای 
گفت:»این اقدام ب��ه منافع ع��راق و روابطش با 

كشورهای جهان آسیب می زند«. 
به گزارش شبكه الس��ومریه نیوز، وزارت خارجه 
عراق همچنین خواستار حمایت از نمایندگی های 
دیپلماتیك خارجی شده است. فرماندهی عملیات 
مشترك در عراق به نیروهای امنیتی این كشور 
دس��تور داد با قاطعیت با اغتشاش��ات در بصره 
برخورد و از نهادهای دولتی و غیردولتی حمایت 
كنند. عمار حكیم، رئیس جریان حكمت عراق هم 
با ابراز تأسف از وضع كنونی بصره، منحرف شدن 
تظاهرات بصره به دست نفوذی     ها را محكوم كرد. 
به نوشته وبگاه خبری »باسنیوز«، حیدر العبادی، 
نخس��ت وزیر عراق، جمعه ش��ب پس از نشست 

امنیتی با فرماندهی عملیات مشترك عراق درباره 
تحوالت و ناآرامی های اخیر بصره، خواستار تقویت 
نیروهای امنیتی در این شهر شد. همچنین یك 
منبع آگاه امنیتی روز      شنبه اعالم كرد كه شماری 
از نیروهای امنیتی از بغداد به بصره اعزام شده اند 
و ش��ماری زیادی از نیروهای مبارزه با تروریسم 
در اطراف مقرهای دولتی، بانك     ها و مؤسس��ات 
دولتی در بصره مستقر هس��تند. به گفته منابع 
آگاه امنیتی در داخل بصره حكومت  نظامی برقرار 

شده است. 
   ردپای ریاض و تل آویو 

س��ناریوی حمله به كنس��ولگری ایران در بصره 
مشكوك است و به نظر می رسد برخی طرف های 
خارجی در پشت این ماجرا قرار دارند. اسكات بنت، 
یك افسر سابق جنگ روانی ارتش امریكا بر این باور 
است كه حمله اخیر به كنسولگری ایران در بصره 
تالشی از سوی مأموران مزدور ریاض و تل آویو با 
هدف ایجاد اختالف بین ایران و عراق بوده است. 

به گ��زارش قدس آنالی��ن، این افس��ر امریكایی 
تحوالت عراق را س��ناریویی برای انحراف افكار 
عمومی از تحوالت سوریه عنوان كرد و گفت:»به 
نظر می رسد آتش زدن كنسولگری ایران در بصره 
با هدف تخریب وجهه ای��ران در بین عراقی     ها و 

ایجاد اختالف بین تهران و بغداد بوده است. این 
بخش��ی از یك عملیات روانی اس��ت كه با هدف 
منحرف كردن توجهات از ادلب سوریه و تحركات 
نیروهای ناتو و امریكا و مزدوران تروریست آنها و 
همین طور اس��تفاده احتمالی آنها از سالح های 
شیمیایی در س��وریه صورت گرفته است تا بهانه 
الزم برای حمله به سوریه فراهم شود؛ مسئله ای 
كه روس ها، ایرانی     ها و رهبران س��وریه نس��بت 

به وقوع آن طی روزهای اخیر هشدار داده اند«.
 پی��ش از ای��ن تحلیلگ��ران در خص��وص تالش  
دس��ت های پش��ت پرده برای برهم زدن روابط 
دوس��تانه ایران و عراق كه خود را بیش از هر چیز 
دیگر در مبارزه با داعش متجلی كرد، هشدار داده 
بودند. برخی مقامات عراق��ی و فرماندهان گروه 
حشدالشعبی هم بار    ها امریكا و عربستان سعودی 
را در دامن زدن به اعتراضات مردمی در بصره مقصر 
اعالم كرده اند. امریكا و عربس��تان كه با پیروزی 
نیروهای مقاومت ش��یعه در انتخاب��ات پارلمانی 
عراق، نتوانسته اند مهره های خود را وارد پارلمان 
كنند، با سنگ اندازی در روند تشكیل دولت و دامن 
زدن به اعتراضات مردمی، سعی دارند نفوذ ایران 
و شیعیان را در عراق كاهش دهند؛ سناریویی كه 
فرماندهان بسیج مردمی عراق نسبت به آن هشدار 
داده اند و گفته اند كه با ه��ر دولت تحت حمایت 

امریكا مقابله خواهند كرد. 
  حمله به فرودگاه بصره 

همزمان با اعتراضات گس��ترده در بصره، منابع 
امنیتی دیروز از اصابت چه��ار راكت به نزدیكی 
فرودگاه این شهر خبر دادند. فرودگاه بین المللی 
بصره اخبار درب��اره اصابت راكت ی��ا خمپاره به 
ف��رودگاه را رد و اع��الم كرد:»پرواز    ها به صورت 
ع��ادی در جریان اس��ت«. ب��ه توافق نرس��یدن 
جریان های سیاس��ی عراق برای تش��كیل دولت 
در كنار نارضایتی از وضعیت بهداشتی، معیشتی، 
بیكاری و مسائلی از این قبیل زمینه سوءاستفاده 
عربستان سعودی، بعثی     ها و گرو ه های داعشی را 
فراهم كرده است. به دنبال تشدید ناآرامی     ها در 
بصره، برخی عراقی     ها دولت و شخص نخست وزیر 
را مس��ئول این اعتراضات می دانند. غانم حمید، 
عضو ش��ورای اس��تانداری بصره با ك��م اهمیت 
دانستن نشست روز      ش��نبه پارلمان عراق تأكید 
كرد كه نخس��ت وزیر عراق خود بخشی از توطئه 
جاری علیه این اس��تان اس��ت. غان��م حمید در 
گفت وگو با وبگاه المعلومه اظهار داشت:»نمی توان 
به نشس��ت پارلمان كه به بررس��ی اوضاع استان 
بصره می پردازد امید داشت«. روز جمعه هم هادی 
العامری، رئیس سازمان بدر عراق از وزرای دولت 
خواسته بود با سفر به بصره مشكالت را حل كنند 

یا اینكه استعفا دهند. 

یك روز پس از نشست سه جانبه ایران، روسیه 
و تركیه در تهران جنگنده های سوری و روسی 
مواض�ع تروریس�ت    ها را در اس�تان ادلب به 
صورت گسترده بمباران كردند؛ تحوالتی كه 
نشان دهنده عزم جدی دمش�ق و متحدانش 
برای ریشه كن كردن القاعده در ادلب به رغم 

تهدید   ها و فشارهای غرب است. 
نیروهای هوایی روسیه و سوریه روز گذشته مواضع 
گروه های تروریستی را در محور حما – ادلب هدف 
حمالت گسترده قرار دادند و منابع سوری از شروع 
عملیات آزادسازی ادلب خبر دادند. پایگاه خبری 
المصدرنیوز به نقل از یك مقام نظامی در دمش��ق 
نوشت عملیات ادلب با حمالت هوایی شروع شده 
است. هرچند این منبع نظامی تأكید كرده عملیات 
زمینی هنوز شروع نش��ده و احتماالً طی چند روز 
آینده واحدهای ارتش س��وریه دست به پیشروی 
زمینی خواهند زد.  استان ادلب واقع در شمال سوریه 
حدود سه سال قبل به كنترل گروه های تروریستی 
به رهبری جبهه النصره شاخه سوری القاعده درآمد.  
پس از آزادسازی اكثر مناطق حاال دولت سوریه بر 
ادلب متمركز شده است؛ مسئله ای كه نگرانی جدی 
غرب به رهبری امریكا را در پی داشته است. بازگشت 
ادلب تحت كنترل حاكمیت مركزی به معنی پایان 
بعد داخلی جنگ س��وریه خواهد ب��ود و در نتیجه 
دولت سوریه و متحدانش تالش های خود را متوجه 
اشغالگران امریكایی واقع در شمال شرقی و جنوب 
شرقی خواهند كرد.  امریكا برای جلوگیری از عملیات 
ارتش سوریه در ادلب تالش های زیادی به كار گرفته 

و حتی با مطرح كردن احتمال اس��تفاده از سالح 
شیمیایی از دخالت نظامی حرف زده اند.  چند روزی 
است كه روسیه نسبت به توطئه جدید شیمیایی 
در ادلب هش��دار می دهند. ایگور كوناش��ینكوف، 
س��خنگوی وزارت دفاع روس��یه گفت: تحریكات 
آماده سازی برای حمله شیمیایی ساختگی به ادلب 
در سوریه، هشتم سپتامبر از س��وی تروریست   ها 
تكمیل می شود و ما باید آمادگی مقابله با این حمالت 
را داشته باشیم. مسكو پیش از این هشدار داده بود كه 
سازمان های جاسوسی غرب درصدد جعل یك حمله 
شیمیایی هستند تا زمینه دخالت امریكا، انگلیس 

و فرانس��ه را فراهم آورند.  با وجود این، حمالت روز 
گذشته جنگنده های سوری و روسی نشان می دهد 
آنها بدون توجه به تهدیدهای امریكا برای آزادسازی 

این استان مصمم هستند. 
  تمرینات نظامی امریكا در داخل خاک سوریه

ائتالف بین المللی ضد داعش به سركردگی امریكا 
تمرینات نظامی را در منطقه التنف سوریه؛ جایی كه 
یكی از پایگاه های امریكایی در آنجا قرار دارد، آغاز 
كرده در حالی كه گزارش    هایی منتشر شده مبنی 
بر اینكه روسیه به امریكا اطالع داده مناطقی را كه 
نیروهای امریكایی نیز هستند، هدف می گیرد.  به 

گزارش سیریانیوز، در بیانیه ائتالف امریكایی آمده 
است، عملیات » اراده دشوار « تمرینی نظامی است 
كه روز جمعه آغاز شده است. یك منبع در وزارت 
دفاع امریكا اعالم كرد، بیش از 1۰۰ سرباز امریكایی 
در این رزمایش مشاركت می كنند و سه روز ادامه 
خواهد داشت. ائتالف مذكور روشن ساخته است، 
این تمرینات و رزمایش    ها در منطقه ای محافظت 
شده نظامی در التنف و در محدوده ۵۵كیلومتری 
اطراف آن انجام می ش��ود.  این مان��ور پس از آن 
صورت می گیرد كه اخیراً شبكه سی ان ان امریكا در 
گزارشی فاش كرد، مسكو اخیراً دو بار به واشنگتن 
اطالع داده نیروهای روسی و نیروهای ارتش سوریه 
آماده هدف گرفتن مناطقی در سوریه هستند كه در 
آنجا دهها نظامی امریكایی مستقر هستند. براساس 
این گزارش، منابعی كه این اظه��ارات را به طرف 
روس نسبت داده اند به این شبكه گفته اند روسیه 
تأكید كرده افراد مسلح شورشی در مناطق تحت 
كنترل ارتش امریكا هستند. سی ان ان افزوده است، 
نگرانی    هایی در واش��نگتن به وجود آمده مبنی بر 
اینكه نیروهای امریكایی در صورت حمله روسیه در 
معرض خطر هستند. این شبكه در ادامه می آورد، 
طرف امریكایی هشدار   هایی به مسكو داده كه نباید 
حضور نیروهای نظامی امریكا را به خطر بیندازد 
و حمله ای به آنها داشته باش��د. طبق اطالعات به 
دست آمده، نگرانی    هایی وجود دارد مبنی بر اینكه 
روس    ها می توانند از جنگنده و كش��تی جنگی در 
بخش شرقی دریای مدیترانه برای حمله به افراد 

مسلح استفاده كنند.
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با وجود اینكه انتظار می رفت نظام سیاس��ی جدید عراق به دلیل اینكه با 
انتخاب مردم و با حضور همه طوایف ش��كل گرفته است در تأمین نیاز    ها 
و مطالبات كارآمدتر باشد اما متأسفانه به دالیلی همچون گستره فساد و 
توسعه نیافتگی ساختاری و دخالت های خارجی و در رأس آن امریكا، تاكنون 
نتوانسته است به انتظارات مردم پاسخگو باشد كه همین امر در مواقعی باعث 
شكل گیری اعتراضات مردمی در مناطق مختلف این كشور شده است. از این 
دید اعتراضات جاری در بصره چندان تعجب برانگیز نیست به خصوص آنكه 
با تأخیر در تشكیل دولت جدید نیز همراه شده است. اما آنچه جای تعجب 
و سؤال دارد این است كه انگشت معترضان به سمت كسی نشانه رفته است 
كه بزرگ ترین و در مقطعی تنها حامی و یار و یاور نظام سیاسی جدید عراق 
بود كه به عنوان اولین كشور در منطقه آن را شناسایی كرد و در جهت منافع 

مردم عراق و منطقه برای تثبیت آن كوشش كرد. 
حتی اگر كم آبی و بدتر ش��دن كیفی��ت آب عامل اصل��ی نارضایتی    ها و 
به خصوص حمله آنها به كنسولگری ایران باشد در این صورت باید گفت كه 
به معترضان آدرس غلط داده شده است و آنها تحت تأثیر جوسازی هایی 
قرار گرفته اند كه هدفش ایجاد جدایی بین ایران و عراق جدید و بازگرداندن 
عراق به همان مسیری است كه در زمان حاكمیت بعثی    ها می پیمود و در 
نهایت عراق ، منطقه و جهان را به آش��وب كش��اند. امروزه كم آبی بحران 
جهانی است و ایران نیز خود در معرض این بحران قرار دارد و ماهیت این 
بحران به گونه ای است كه همكاری بیشتر بین كشور    ها را به خصوص در 
حوزه آب های مش��ترك طلب می كند و هرگونه منازعه می تواند به بدتر 
شدن اوضاع بینجامد، ضمن اینكه بین ایران و عراق موافقتنامه های مهم و 

معتبر وجود دارد كه هیچ جایی برای بروز اختالف نگذاشته است. 
 از این رو اگر كسی حامی نظام سیاسی جدید باشد قاعدتاً نه تنها علیه 
آن اقدام نمی كند بلك��ه نهایت تالش خود را برای گس��ترش روابط و 
تقویت همكاری    ها به كار می گی��رد و از این طریق نه تنها از منافع این 
همكاری    ها منتفع می شود بلكه به تثبیت نظام سیاسی نوپای خود نیز 
كمك می كند. البته این روند در روابط دو كشور تا چندی پیش ادامه 
داشت اما از زمانی كه پای عربستان به تحریك و تشویق امریكا و انگلیس 
به عراق باز شد و در امریكا نیز راستگرایان تجدیدنظرطلب قدرت را به 
دست گرفتند به تدریج نشانه های تیرگی در روابط دو طرف مشاهده 

شد كه در همه موارد می توان رد پای طرف سوم را مشاهده كرد. 
البته از نقش رژیم صهیونیستی نیز نمی توان غافل شد و همین چند روز 
پیش وزیر دفاع این رژیم از تصمیم خود ب��رای هدف قرار دادن اهداف 
منتسب به ایران در عراق پرده برداشت و این نشان می دهد كه این رژیم 
در كمین ناامنی های داخلی عراق نشسته است. هرچند این رژیم به ظاهر 
در عراق حضور ندارد اما با توجه به نفوذی كه در دولت راستگرای ترامپ 
دارد و یا ائتالفی كه با عربستان ایجاد كرده اس��ت، می تواند به واسطه 
این دو كش��ور اهداف خود را تعقیب كند . این دولت ترامپ است كه با 
كارگردانی راستگرایان صهیونیستی و سعودی تسویه حساب های خود را 
با ایران به كشورهای منطقه از جمله عراق و لبنان كشانده است و با وجود 
اینكه بیش از سه ماه از برگزاری انتخابات در این دو كشور می گذرد اما 
از تشكیل دولت های جدید ممانعت می كند و این كشور را در بالتكلیفی 
نگه داشته است. در واقع اتهاماتی كه به ایران در خصوص تطویل تشكیل 
دولت عراق زده می شود تالشی برای سرپوش گذاشتن بر مانع تراشی های 

امریكا و همپیمانانش و ایجاد حاشیه امن برای استمرار آن است. 
در مجموع می توان گفت دولت و به طور كلی نظام سیاسی جدید عراق 
نیز در معرض همان هجمه و خطری قرار دارد كه نه تنها ایران بلكه خیلی 
از كشورهای جهان را كه در پی چند جانبه گرایی هستند، تهدید می كند 
و در چنین شرایطی جایابی درست از اهمیت راهبردی برخورداراست و 
در صورتی كه مخالفان یكجانبه گرایی در كنار هم باشند و صف متحدی 
تش��كیل دهند می توانند هم خود را از مخاطرات ائتالف راس��تگرایان 
امریكایی ، صهیونیستی و نوكیسه های سعودی و اماراتی نجات دهند و 
هم اینكه به تكوین نظم نوین جهانی با محوریت چند جانبه گرایی كمك 

كنند و در سایه آن صلح و امنیت بین المللی را تضمین كنند. 

احمدکاظمزاده

شروع فاز هوایی عملیات آزادسازی ادلب
بمباران گسترده مواضع تروریست ها در محور ادلب–حما شروع شد

انحراف مشكوک اعتراضات بصره به كنسولگری ایران
ریاض و تل آویو به دنبال تخریب وجهه ایران در عراق هستند

یك مق�ام ارش�د وزارت خارج�ه امریكا روز 
جمعه تأكید كرد كه كره شمالی در صورتی كه 
خواستار توافق خلع سالح با امریكا باشد باید 

حركتی در این مسیر انجام دهد. 
در شرایطی كه رهبر كره ش��مالی گفته است كه 
در ازای برداشته ش��دن تحریم های امریكا، روند 
خلع سالح را گام به گام به پیش می برد، مقامات 
واشنگتن همچنان به خلع سالح كامل پیونگ یانگ 
برای لغو تحریم    ها اصرار دارند. آندرا تامسون، معاون 
وضعیت كنترل تس��لیحات و امنی��ت بین الملل 

به خبرن��گاران گفت:»قصد نداریم ت��ا زمانی كه 
كره شمالی به وعده های خود عمل كند، امتیازی به 
پیونگ یانگ بدهیم«. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
وی با اش��اره به وعده پیونگ یانگ به خلع سالح 
گفت:»مقامات در پیونگ یانگ باید ابتدا به تعهداتی 
كه در سنگاپور داده اند عمل كنند«. تامسون ادامه 
داد:»آنچه ما می خواهیم آینده یك شبه جزیره خلع 
سالح شده اس��ت. آنچه كه می خواهیم پیشنهاد 
دهیم معیشت اقتصادی كره شمالی است كه بتواند 
با همسایگان جهانی مراوده داشته باشد«. این مقام 

امریكایی هشدار داد:»وضعیت به این بستگی دارد 
كه كره شمالی در آینده به وعده ای كه داده عمل 
كند«. این اظهارات در حالی مطرح شده كه دونالد 
ترامپ رئیس جمهور امریكا روز جمعه اعالم كرد 
كه »انتظار دارد یك نامه جدید از رهبر كره شمالی 
دریافت كند«. ترامپ گفت:»این نامه در ش��رف 
تحویل قرار دارد و عمالً یك راه درخشان است و من 
فكر می كنم كه یك نامه مثبت باشد«. پیونگ یانگ 
برای نشان دادن حسن نیت خود برای ازسرگیری 
مذاكرات، بخشی از برنامه هسته ای خود را به حالت 

تعلیق درآورده و حتی یك سایت اتمی خود را نابود 
كرده است اما مقامات واش��نگتن از این اقدامات 
راضی نب��وده و بر نابودی كام��ل برنامه اتمی كره 
شمالی تأكید دارند. از سوی دیگر، یكی از مقامات 
امریكایی از بازگشت ژنرال های امریكا و كره شمالی 
بر سر میز مذاكره برای گفت وگو بر سر امكان كشف 
بقایای بیشتری از سربازان كشته شده امریكایی در 
جنگ كره خبر داد. ماه گذشته كره شمالی اجساد 
دهها س��رباز امریكایی بازمانده از جنگ كره را به 

واشنگتن تحویل داد.

واشنگتن: تا خلع سالح کامل کره شمالی تحریم ها را لغو نمی کنیم
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  غرب کابل، منطقه سبز امنیتی خواهد شد
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان گفته عین تدابیر امنیتی كه در 
ساحه سبز كابل گرفته شده، در غرب شهر نیز استفاده خواهد شد.  ساحه سبز 
كابل كه ساحه شدیداً محافظت شده این شهر است، منطقه دیپلمات نشین 
پایتخت افغانستان است.  غرب كابل ساحه ای عمدتاً هزاره و شیعه نشین 
است كه در ماه های اخیر شاهد حمالت خونین از سوی داعش بوده است. 
بی توجهی دولت برای تأمین امنیت این منطقه، خشم شماری از شهروندان 
را برانگیخته است. در آخرین حمله داعش به این منطقه، چهار      شنبه گذشته، 
پس از انفجار اول، اهالی محل به نیروهای امنیتی اجازه ورود به ساحه رویداد 
را نداده بودند. در این منطقه دو انفجار رخ داد كه در آن دس��ت كم 2۶ نفر 
كشته و بیشتر از ۹۰ نفر زخمی شدند.  در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری 
آمده كه ریاست جمهوری افغانستان در این نشست گفته كه كابل به چهار 
زون امنیتی تقسیم می شود و غرب كابل یكی از مراكز اساسی امنیتی خواهد 
بود. ژنرال مرادعلی مراد، فرمانده عمومی گارنیزیون كابل نیز در این نشست 
گفته كه در هماهنگی با نهادهای مردم��ی آمادگی های الزم برای تأمین 

امنیت غرب كابل در روزهای محرم گرفته شده است. 
-------------------------------------------------------------

  آلمان اخراج اجباری پناهجویان افغان را از سر می گیرد
خبرگزاری آلمان گزارش داد كه دولت این كشور در نظر دارد تا از اواسط 
هفته جاری اخراج اجباری و گروهی پناهجویان افغان از آلمان را بار دیگر 
آغاز كند.  شتیفان دونوالد از اعضای ش��ورای پناهجویان بایرن نیز اظهار 
داشت كه هواپیمای حامل پناهجویان افغان بامداد روز سه       شنبه فرودگاه 
مونش��ن را به مقصد كابل ترك خواهد كرد. دولت آلمان در حالی اخراج 
اجباری پناهجویان افغان را از س��رگرفته است كه س��ال جاری میالدی 

خونین       ترین سال از زمان حمله امریكا به افغانستان بوده است. 
-------------------------------------------------------------
  تقویت همكاری نظامی امریكا-اروپا برای »بازدارندگی روسیه«

مقامات نظامی امریكا و 11 كشور اروپایی روز جمعه در پایتخت نروژ گرد 
هم جمع شدند تا طرح های مربوط به »بازدارندگی روسیه « در شمال اروپا 
را مورد بررسی و توافق قرار دهند.  به گزارش »نووستی«، در بیانیه ای كه 
در این رابطه از سوی پنتاگون منتشر شده، هدف از برگزاری این كنفرانس، 
فراهم سازی شرایط برای گفت وگوهای شفاف و امكان دستیابی به توافق 
به منظور تقویت همكاری       ها بین كشورهای شمال قاره اروپا و امریكا برای 
ایجاد صلح و ثبات در شرایطی كه مش��كالت جدید در منطقه به وجود 
آمده است. اصلی       ترین موضوعی كه مورد توجه این مذاكرات قرار داشت، 
این بود كه این كشور      ها چگونه می توانند همكاری نزدیكی برای مقابله با 
اقدامات توسعه طلبانه و افزایش نفوذ روسیه، تهدیدات سایبری و دفاع از 

زیر ساختارهای مهم و حساس منطقه داشته باشند. 
-------------------------------------------------------------

  تهدید دبیرکل اتحادیه عرب به استعفا 
برخی منابع عربی از شدت گرفتن بحران مالی اتحادیه عرب و تهدید »احمد 
ابوالغیط« دبیركل آن برای استعفا خبر دادند. به گزارش فارس، در حالیكه 
برخی رسانه       ها از تهدید »احمد ابوالغیط« دبیركل اتحادیه عرب به استعفا خبر 
داده اند اما »حسام زكی « معاون ابوالغیط این خبر را تكذیب و گفته است كه 
»اینها شایعه بوده و صحت ندارد. « برخی رسانه       ها گزارش دادند كه ابوالغیط 
تهدید كرده چنانچه كشورهای عربی حق عضویت خود در این اتحادیه به 
منظور تأمین بودجه آن را پرداخت نكنند، از سمت خود استعفا می كند. طبق 
گزارش وبگاه »الیوم السابع«، حسام ذكی این خبر را تكذیب اما در عین حال 
تأكید كرد كه ضروری است اعضای اتحادیه عرب حق عضویت و تعهدات مالی 

خود را در سه ماهه نخست هر سال پرداخت كنند.

 رئیس سابق سیا: 
فاجعه بزرگی در كاخ سفید در راه است

در حالی كه جنجال بر س�ر مقاله ای بی نام  نیویورك تایمز تشدید 
ش�ده، جان برنان، رئیس سابق س�یا گفته كه » فاجعه  بزرگی « در 
كاخ سفید در پیش است و باراك اوباما، رئیس جمهور پیشین امریكا 
هم در حمله كم س�ابقه انتخاباتی به ترامپ، گفت�ه كه خطرات در 
انتخابات كنگره امریكا در ماه نوامبر بیش از هر زمان دیگری است. 
جان برنان، مدیر سابق سازمان سیا دیروز در یك برنامه تلویزیونی گفت كه 
آشكارا همه چیز به نقطه انفجار رسیده است. برنان گفته آنچه كه در روزها، 
هفته     ها و ماه های آینده اتفاق خواهد افتاد نشان خواهد داد كه چه میزان 
تخریب      در كشور انجام شده است. به گفته او همه نشانه های هشدار دهنده 
درباره فاجعه در كاخ س��فید را می بیند. جان برنان به مقاله اخیر منتشر 
ش��ده در روزنامه نیویورك تایمز علیه دونالد ترامپ اش��اره كرده و آن را 
» بسیار شجاعانه « خواند. نویسنده این مقاله در نیویورك تایمز كه بدون نام 
منتشر شده، خود را یك مقام بلندپایه كاخ سفید خوانده و نوشته كه همه 
كسانی كه با رئیس جمهور امریكا كار كرده اند می دانند كه او به هیچ اصول 
اولیه ملموسی كه تصمیماتش را هدایت كند پایبند نیست. او در مقاله 
خود گفته كه ترامپ حتی به آرمان های دیرینه حزب جمهوریخواه مثل 
» آزادی اندیشه، بازار آزاد و آزادی اجتماعی « وابستگی نشان نمی دهد. 
ترامپ نویسنده مقاله چاپ شده در نیویورك تایمز را ترسو خوانده و از او 
خواسته كه خودش را معرفی كند. او گفته كه نیویورك تایمز باید به خاطر 
امنیت ملی نام نویسنده را هر چه سریع تر منتشر كند. رئیس جمهور امریكا 
این مقاله را مصداق »خیانت« خوانده و وعده كرده »آدم مریضی « را كه 
در پس این اقدام     ها قرار دارد، مجازات كند. به گزارش سی ان ان ، در حالی 
كه »جان كلی « رئیس كاركنان كاخ سفید، تالش دارد ترامپ را مجاب 
كند تا در پی نویسنده مقاله مذكور نگردد چراكه این كار باعث می شود 
توجه     ها به این مسئله بیشتر شود،یك منبع به سی ان ان گفته كه ذهن 
ترامپ همچنان »مشغول« پیدا كردن كسی است كه آن مقاله را نوشته 
است. ترامپ روز پنج  ش��نبه در مصاحبه ای گفته بود كه یافتن نویسنده 
مقاله مربوط به امنیت ملی است و در حال بررسی این است كه آیا می تواند 
از »جف سشنز« دادستان كل ایاالت متحده، بخواهد این زمینه تحقیقاتی 
گسترده را آغاز كند یا خیر. ترامپ روز جمعه هم درگفت وگو با خبرنگاران 
در هواپیمای مخصوص ریاس��ت جمهوری امریكا، تصمیم برای انتشار 
این مقاله را از سوی این نویسنده ناشناس كه خود را بخشی از » جنبش 
مقاومت « علیه ترامپ در دولتش دانسته، یك » فضاحت « خواند و گفت: 
»ما می خواهیم نگاهی بیندازیم به اینكه این فرد چه چیز    هایی داشته و 
چه چیز    هایی داده و درباره چه چیز    هایی صحبت می كند و در حال حاضر 
كجا است.«  تحت چنین ش��رایطی، باراك اوباما، رئیس جمهور پیشین 
امریكا در یك سخنرانی درباره انتخابات كنگره كه قرار است در ماه نوامبر 
برگزار شود، اعالم كرد: خطرات در این انتخابات بیش از هر زمان دیگری 
است. من اینجا هستم كه یك پیام ساده به شما بدهم؛ شما باید رأی بدهید 
زیرا دموكراسی ما وابسته به آن اس��ت. اوباما این سؤال را پرسید كه چه 
اتفاقی برای حزب جمهوریخواه افتاده است؟وی این انتقاد را از مسئوالن 
جمهوریخواه كرد كه در مواقع مواضع رسواكننده رئیس جمهور امریكا 
تنها به اظهارات بی فایده مبهم اكتفا می كنند. او در ادامه اظهاراتش افزود: 
تنها یك نگاه كوچك به تیتر اخبار باید به شما اعالم كند كه این لحظه به 

معنای واقعی متفاوت است. خطرات بسیار باال هستند.
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