روسیه :آمریکا حق دادن درس اخالق ندارد

پنجشنبه  1۴اسفند 1399
وطنامروز      شماره 316۲

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با انتقاد از تحریمهای جدید آمریکا علیه این کشور تصریح کرد :آمریکا با خروج از تعدادی از قراردادها و توافقنامههای بینالمللی
در عرصه کنترل تسلیحات و عدم انتشار سالحها ،حق دادن درس اخالق و موعظه کشورهای دیگر را ندارد .ماریا زاخارووا خاطرنشان کرد :ما بارها درباره این
سیاست آمریکا که غیرمنطقی و بیمعنی است و فقط روابط دوجانبه را متشنج تر میکند و با تالش واشنگتن تا سطح انجماد رسیده است ،اظهارنظر کردهایم.

بینالملل

دور دنیا

صبحدیروزپایگاههواییعیناالسدبا ۱۰راکتهدفحملهقرارگرفت

رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد
ائتالف امنیتی ویژه با کشورهای عربی

سایه وحشت بر عیناالسد
بر اس�اس تصاویر منتشر ش�ده از راکتاندازی که برای حمله به
عیناالس�د مورد استفاده قرار گرفته ،النچرهای پرتاب راکت به
طرز خالقانهای در کامیون جانمایی شده است.

گروه بینالملل :پایگاه عیناالسد به عنوان بزرگترین مقر نظامیان
آمریکایی در غرب عراق ،روز گذشته طی عملیاتی هدف حمله راکتی
قرار گرفت .در همین روز  3کاروان نیروهای ائتالف نظامی آمریکا در
شهرهای مختلف عراق نیز هدف بمبهای کنار جادهای قرار گرفتند.
■■حمله به عیناالسد با  ۱۰راکت

به گ��زارش «وطنام��روز» به نقل از پایگاه خبری ش��بکه
«السومریه» ،پایگاه نظامی عیناالسد روز گذشته هدف حمالت
راکتی قرار گرفت .این پایگاه که در غرب عراق واقع شده است،
یک��ی از مهمترین مقرهای نظامیان آمریکا در عراق اس��ت .در
همین رابطه س��خنگوی ائتالف آمریکایی درباره حمله راکتی
ب��ه بخش آمریکایی پایگاه «عیناالس��د» در غرب عراق ضمن
تأیی��د ای��ن خبر ،اعالم کرد این پایگاه ب��ا  10راکت هدف قرار
گرفته است« .وین ماروتو» سخنگوی ائتالف آمریکایی موسوم
به ضدداعش ،در حس��اب کاربری خود در شبکه توئیتر در این
باره خبر داد که با  ۱۰راکت کاتیوشا پایگاه هوایی عیناالسد در
ساعت  ۷:۲۰به وقت عراق هدف قرار گرفته است .وی در ادامه
نوشت نیروهای عراقی تحقیقات درباره این حمله را بر عهده دارند
و پس از کسب اطالعات بیشتر ،جزئیات اطالعرسانی خواهد شد.
مرکز اطالعرسانی امنیتی عراق نیز در بیانیهای در ارتباط با این
حمله اعالم کرد صبح چهارشنبه ۱۰ ،راکت گراد با پایگاه هوایی
عیناالس��د برخورد کرده که خس��ارت آنچنانی در پی نداشته
اس��ت .در ادامه این بیانیه آمده اس��ت نیروهای امنیتی سکوی
ش��لیک راکت را کشف کردهاند و اطالعات بیشتر اعالم خواهد
شد .با این حال ،خبرگزاری فرانسه در ارتباط با این حمله به نقل
از منابع امنیتی گزارش داد که یک پیمانکار در حمله راکتی به
عیناالسد کشته شده است .خبرگزاری فرانسه نوشت :این فرد
در پی سکته قلبی کشته شده است .همچنین شبکه اسکاینیوز
مرگ این پیمانکار غیرنظامی به دلیل سکته قلبی را تایید کرد.
شبکه «المیادین» نیز به نقل از خبرنگار خود در بغداد گزارش
داد این پیمانکار آمریکایی بوده است .پایگاه خبری «شفقنیوز»
نیز به نقل از یک «منبع امنیتی مسؤول» ضمن تأیید این خبر
گزارش داد که پایگاه ائتالف آمریکایی در عیناالسد هدف حمله
 ۴راکت کاتیوشا قرار گرفته است .شبکه «الجزیره» به نقل از منابع
امنیتی عراقی در این باره گزارش داد که  ۱۰راکت در نزدیکی
محل حضور نیروهای ائتالف آمریکایی در پایگاه عیناالسد به
زمین برخورد کرده است .در پی این حمله آژیر هشدار در این
پایگاه به صدا درآمد .خبرگزاری رسمی عراق (واع) نیز این خبر
را تأیید کرد و نوشت« :پایگاه عیناالسد با  ۱۰راکت هدف قرار

نگاه

ادامه از صفحه اول

دونالد ترامپ یکشنبه گذشته پس از
غیبتی تقریبا یک ماهه در مجامع رسمی در کنفرانس ساالنه
محافظ��هکاران  CPACدر فلوریدا ب��ه عنوان نامزد اصلی
جمهوریخواه��ان برای انتخابات ریاس��تجمهوری 2024
سخنرانی کرد و قول انتقام از دموکراتها و بازگشت به کاخ
س��فید را به هوادارانش داد و مدعی شد برای «بار سوم»(!)
در انتخابات پیروز خواهد شد .متعاقب آن کیو -اِنان و گروه
شبهنظامی سفیدبرترپندار که به پیروزی انتخاباتی بایدن با
تقلب باور دارند ،فراخوانهای هر چه پرشورتری برای تجمع
نمادین این پنجش��نبه صادر کردند ک��ه طی آن ترامپ در
روز تاریخی تحلیف به عنوان رئیسجمهور واقعی آمریکا از
نظر حامیان پرشمارش معرفی شود .ترامپ که بارها مدعی
به س��رقت رفتن انتخابات توس��ط دموکراتها ش��ده ،حاال
زخمخورده از دومین استیضاحش در سنا و تحریمش توسط
ش��بکههای اجتماعی مثل توئیتر به دنبال فرصتی است تا
نیروهای اجتماع��یاش را به رخ رقبای خود در هر  ۲حزب
حاکم بکش��د .به گزارش تارنمای هیل ،ارگان کنگره ،نتایج
نظرس��نجی اخیر «هاروارد کپس -هریس» نشان میدهد
52درصد رایدهندگان جمهوریخواه از نامزدی ترامپ برای
انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۲۴حمایت میکنند و پس از
او مایک پنس (معاون سابقش) با  ۱۸درصد و نیکی هیلی،
سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل تنها با  ۷درصد قرار دارند.
بر اس��اس آخری��ن گزارشها از واش��نگتن ،پلیس ویژه
ساختمان کپیتال (کنگره) که در محاصره چندین کیلومتر
فن��س و موانع فلزی قرار دارد ،از  ۴هزار و  ۹۰۰نیروی گارد
ش��بکه «س��یانان» با اس��تناد به
کرهشمالی
تصاویر ماهوارهای مدعی شده است
کرهش��مالی برای پنهان کردن کالهکهای هستهای خود
اقدام��ات جدی��دی را در پیش گرفته اس��ت .تارنمای این
ش��بکه دیروز گزارش��ی مصور منتش��ر کرد که کرهشمالی
سال گذشته میالدی س��اختمانهای جدیدی را در محلی
موس��وم به «یونگدوکتونگ» بنا نهاده اس��ت .تحلیلگران
لب ِری» بر اساس تصاویری که مرکز ماهوارهای
مؤسسه «مید 
«ماکس��ار» حدود یک ماه پیش منتشر کرده چنین تحلیل
کردهان��د ک��ه تونله��ای زیرزمین��ی این س��ایت به محل
ذخیرهسازی تسلیحات هستهای کرهشمالی ختم میشود.
بر اس��اس این ادعا ،یک ساختمان با سقف شیروانی ،بر سر

گرفت» .بر اساس گزارش منابع رسانهای عراق ،ستونی از دود هم
از بخش نظامی این پایگاه به آسمان برخاست .برخی منابع هم
تعداد راکتهای شلیکشده به این پایگاه را  14راکت اعالم کردند
و گزارش دادند که  14راکت کاتیوشا با کالیبر 107میلیمتری
پایگاه نظامیان آمریکا در عیناالسد واقع در غرب االنبار را هدف
ق��رار داد .کانال خبری «صابریننیوز » نیز گزارش داد که پایگاه
«عیناالسد» در استان «االنبار» واقع در غرب عراق هدف حمله
راکتی قرار گرفته اس��ت و در پی آن  3نظامی آمریکایی کشته
شدند .صابریننیوز گزارش داد در پی این حمله نیروهای آمریکایی
بخش نظامی مربوط به خود را در پایگاه عیناالس��د بستهاند و
نیروهای خود را از برج مراقبت خارج کردهاند .برخی منابع نیز
اعالم کردند نظامیان کشته شده با یک فروند هواپیمای نظامی از
پایگاه علی السالم کویت به پایگاه فرانکفورت آلمان در سایه سکوت
آمریکا منتقل شدهاند و اینکه تنها یک نظامیاش آن هم بر اثر
سکته قلبی کشته شده است ،صحت ندارد .پایگاههای عیناالسد
در غرب استان االنبار (غرب عراق) و «حریر» در شمال اربیل ۲
پایگاه اصلی آمریکا در عراق هستند که گنجایش  ۷هزار نظامی
را دارند .مطابق مصوبه دیماه سال گذشته پارلمان عراق مبنی بر
خروج نیروهای بیگانه از خاک این کشور ،حضور نیروهای آمریکایی
از جمله در عیناالسد غیرقانونی محسوب میشود.
■■اهمیت پایگاه «عیناالسد» برای آمریکا

پایگاه «عیناالسد» بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در غرب

عراق اس��ت که در فاصله حدود  ۲۰۰کیلومتری غرب بغداد در
نزدیکی رود فرات در شهرک البغدادی غرب استان االنبار واقع
شده است .مساحت این پایگاه  ۱۰کیلومتر یعنی چیزی برابر با
مساحت منطقه سبز بغداد است .این پایگاه که پیش از تهاجم
آمریکا به عراق در سال  ۲۰۰۳به پایگاه «القادسیه» معروف بود،
پایگاه هواپیماهای جنگی و بالگردها بود و حدود  ۵۰هواپیمای
متعلق به نیروی هوایی عراق که بیشتر از نوع میگ «اس »۲۵
بودند ،در این پایگاه قرار داشتند و عالوه بر آن شامل انبار مهمات
و س�لاح بود .پس از تهاجم آمریکا به عراق ،این پایگاه توس��ط
آمریکاییها اش��غال ش��د .این پایگاه دارای اهمیت استراتژیک
زیادی اس��ت و یکی از بزرگترین پایگاههای هوایی غرب عراق
و دومین پایگاه در این کش��ور است .عالوه بر نیروهای نظامی
ارتش آمریکا ،بالگردهای جنگی ،یگانهای شناسایی و تیمهای
ویژه در آن قرار دارند و مجهز به سیستمهای رصد هوایی تا شعاع
بیش از  ۴۰۰کیلومتر است .این پایگاه همچنین شامل یک مرکز
آموزشی و تعدادی هواپیمای وابسته به ائتالف آمریکایی است.
پس از افزایش سطح هشدار درباره امنیت نیروهای آمریکایی در
عراق بر اثر مخالفت مقاومت عراق با حضور نظامیان آمریکایی
در این کش��ور ،آمریکا برای در امان ماندن از حمالت مخالفان
اشغال ،به تجمیع نیروهای خود در  2پایگاه اربیل و عیناالسد
دستزده است تا با استقرار سامانههای دفاع موشکی برای آنها
سپر دفاعی ایجاد کند .عالوه بر این فاصله  2ساعته این پایگاه با

آغاز عملیات گسترده «ثارالشهدا» در جنوب غرب کرکو و صالحالدین

سازمان حشدالشعبی عراق دیروز از آغاز عملیات موسوم به «ثارالشهدا» (انتقام شهدا) برای تعقیب و پیگرد بقایای داعش
در مناطق جنوب غرب کرکوک خبر داد .بر اساس بیانیهای که در پایگاه اطالعرسانی سازمان حشدالشعبی منتشر شد ،در این
عملیات ،فرماندهی ستاد حشدالشعبی در کرکوک و شرق دجله 6 ،تیپ  ۱۵ ،۱۶ ،۸۸ ،۹ ،۲۲و   ۵۲و  2هنگ عملیات ویژه و
ماموریتهای خاص حشدالشعبی در کنار نیروهای ارتش و پلیس فدرال  با پشتیبانی نیروی هوایی عراق مشارکت دارند .این
عملیات در حالی انجام میشود که عملیات مشابهی 4 ،روز پیش در شمال شرق دیالی علیه هستههای خاموش داعش آغاز
شد و تا امروز ادامه دارد .بر اساس بیانیه حشدالشعبی ،عملیات گسترده ثارالشهدا با هدف پاکسازی مناطق وادی الشای،
وادی الزیتون و روستاهای این منطقه آغاز شده است .این مناطق به دلیل دور از دسترس بودن و وجود درههای مرتبط با
یکدیگر ،به محیط مناسبی برای پناهگرفتن تروریستها و نفوذ آنها برای حمالت تروریستی در استانهای دیالی ،کرکوک و
صالحالدین تبدیل شده است .در چارچوب عملیات ثارالشهدا ،یک عملیات ویژه برای تامین امنیت رشته کوههای حمرین
از پل «الزرکه» به سوی سد «العظیم» در استان صالحالدین نیز آغاز شد .سرتیپ ستاد «عبدالمحسن حاتم» با اعالم آغاز
این عملیات گفت این عملیات در  3محور در حال انجام است .این عملیات را در محور نخست تیپ «مغاویر» از فرماندهی
عملیات صالحالدین ،در محور دوم تیپ  ۲۲حشدالشعبی و در محور سوم فرماندهی پلیس صالحالدین با پوشش نیروی
هوایی ارتش عراق برای بمباران مخفیگاههای داعش انجام میدهند.

باز هم ترامپیها در پادگان واشنگتن
ملی آمریکا درخواست کرده
دس��تکم تا  ۱۲م��ارس در
پایتخ��ت بمانند ت��ا از تکرار
احتمال��ی حمل��ه  ۶ژانوی��ه
طرف��داران ترامپ به کنگره
جلوگیری کنند .اگر چه مقام
سرهنگ مس��ؤول نیروهای
مسلححافظساختمانکنگره
معتقد اس��ت ای��ن بار بحث
اش��غال پارلمان توس��ط ترامپیها در میان نیست اما نباید
فراموش کرد مسؤول پیش��ین این سمت اعتراف کرده بود
پیش از حمله  6ژانویه نیز هیچ هشداری از سوی دستگاههای
اطالعات��ی در این باره داده نش��ده بود .تجمع چهارم مارس
واش��نگتن همچنین زمانی حساستر میش��ود که بدانیم
نخس��تین موج ناآرامی داخلی پس از انتصاب «ویلیام برنز»
دیپلمات کهنهکار به عنوان رئیس جدید سازمان سیا است،
آن هم در حالی که روز پنجشنبه مقارن با تجمع ترامپیستها
در حوالی تپه کپیتال ،کریستوفر ری ،رئیس جدید «افبیآی»
در کنگره برای آغاز به کار سوگند خواهد خورد.
■■نیوزویک :آمریکا مرجع تروریسم سفید است

هفتهنامه نیوزویک از نگرانی زایدالوصف متحدان آمریکا
بویژه کشورهای آنگلوساکسون(انگلیسی زبان) مثل بریتانیا،
کانادا ،استرالیا ،نیوزیلند و ایرلند از نفوذ ایدئولوژی و تفکرات

ت افراطی از آمریکا به
راس�� 
جوامعشان گزارش داده است.
در این یادداش��ت به قلم
«دیوید برنان» آمده اس��ت:
«رهب��ران جهان و گروههای
حقوق بشری فراملی با هراس
و نگرانی ،حوادث ششم ژانویه
را نظارهگر بودند و این رخداد،
تصدیق ناخوش��ایندی برای
هشدارهای پیشین در این زمینه بود که جدیترین تهدیدات
امنیت ملی آمریکا از درون این کشور نشأت میگیرد .برای
متحدان آمریکا ،بویژه کشورهای اروپایی که در خالل جنگ
دوم جهانی توس��ط فاشیس��تهای آلمانی ویران ش��دند و
مکررا ً شاهد خیزش گروههای نئونازی بودهاند ،راستگرایی
افراطی چیز جدیدی نیست» .نویسنده به نقل از سخنگوی
پلیس مبارزه با تروریس��م انگلیس به ظهور تروریسم سفید
اعتراف کرده و میآورد« :تروریسم دیگر هیچ مرز مشخصی
میان ملتها نمیشناسد و افرادی را در کشورهای مختلف
ش��اهد هستیم که تالش میکنند هر کس را که میتوانند
به افراطگرایی کشانده و آنها را جذب کنند؛ خواه یک گروه
راستگرای افراطی باشد یا افراطگراییمذهبی .در بریتانیا از
ماه مارس  ،۲۰۱۷مجریان قانون از وقوع  ۲۷حمله تروریستی
ممانعت کردهاند که عامل  ۱۸مورد آن افراطگرایی مذهبی۸ ،

کرهشمالیکالهکهایهستهایاشراکجامخفیمیکند؟

دام دیپلما

اون برای بایدن بعد از ترامپ

ورودیهای تونل مزبور ساخته شده است .یک مقام اطالعاتی
آمریکا به سیانان گفته یونگدوکتونگ ،سایتی است که
سیا پیشتر نیز آن را به عنوان محل ذخیرهسازی تسلیحات
هستهای کرهشمالی تشخیص داده و همچنان این باور وجود
دارد که برای این منظور استفاده میشود .سیانان با انتشار
این گزارش بر حس اضطرار منتقدانی تاکید کرده که خواهان
راهبرد روشن دولت بایدن برای تعامل با کیمجونگاون ،رهبر
کرهش��مالی هستند تا بلکه شکست بزرگ دولت ترامپ در

خلع سالح پیونگیانگ تکرار نشود .بایدن پیش از انتخاب به
عنوان رئیسجمهور آمریکا ،گفته بود قصد دارد با مشارکت
در یک دیپلماسی اصولی ،کرهشمالی را به سمت خلع سالح
اتمی ببرد اما درست پیش از ورود رسمی به کاخ سفید فاش
کرد این دیپلماس��ی جدید چی��زی جز همان روند قدیمی
هم��کاری نزدیک با متحدان نزدیک واش��نگتن در منطقه
یعنی کرهجنوبی و ژاپن نیست.
آنتون��ی بلینک��ن ،وزیر خارج��ه آمریکا هم در جلس��ه

گذرگاه راهبردی بوکمال -القائم که در کنترل نیروهای مقاومت
عراقی است ،سبب شده تا اهمیت این پایگاه برای آمریکاییها
دوچندان باش��د .بنا به گزارشهای متعدد ،عیناالسد به عنوان
محلی برای تدارک لجستیکی تروریستهای داعش در مناطق
غربی و مرز عراق و سوریه مورد استفاده قرار میگیرد.

■■سومین حمله به کاروان ائتالف آمریکایی در عراق

در حالی که از صبح چهارشنبه تحوالت امنیتی عراق معطوف
به حمله راکتی به عیناالس��د بود ،کاروانهای نیروهای ائتالف
آمریکایی در عراق تا ظهر چهارشنبه 3بار هدف بمبهای انفجاری
کنار جادهای قرار گرفتند .بر این اساس حمله اول صبح چهارشنبه
در نزدیکی شهر «السماوه» واقع در استان المثنی در جنوب عراق
رخ داد و کاروان دوم نیز ساعاتی بعد در شهر «الحله» در استان
بابل مورد هدف قرار گرفت .در س��ومین مورد نیز یک کاروان
لجس��تیکی ائتالف آمریکایی در جاده «الیوسفیه» به «بغداد»
در  ۴۰کیلومتری جنوب پایتخت عراق هدف انفجار بمب کنار
جادهای قرار گرفت .هیچ گروهی مسؤولیت انفجار سوم را بر عهده
نگرفته است اما مسؤولیت انفجارهای اول و دوم را گروه «قاصم
الجبارین» بر عهده گرفته اس��ت .طی ماههای اخیر کاروانهای
حامل تجهیزات لجس��تیک برای نظامیان آمریکایی مستقر در
پایگاهه��ای نظامی مختلف در ع��راق بارها به صورت هفتگی و
بعضا روزانه هدف انفجار بمبهای تعبیهشده کنار جادهای قرار
گرفتهاند .این کاروانها عمدتا از مرز سوریه در غرب عراق یا مرز
کویت در جنوب این کشور ،وارد عراق میشوند .گروههای عراقی
پیش از این اعالم کرده بودند مهلت ارائه شده به دولت مصطفی
الکاظمی ،نخس��توزیر عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی به
پایان رسیده است.
■■تحرکات مش�کوک نظامیان آمریکایی در ن�وار مرزی عراق
با سوریه

برخی منابع عراقی در ناحیه «ربیعه» در استان نینوا از تحرکات
غیرعادی نظامیان آمریکایی در نوار مرزی عراق با سوریه و نیز
اقدام آنها برای احداث پایگاه نظامی در دهوک در ش��مال عراق
پرده برداشتند« .ابو بدر الشمری» مسؤول الحشد شمر در ناحیه
«ربیعه» در استان نینوا از تحرکات غیرعادی نظامیان آمریکایی
در نوار مرزی عراق با س��وریه خبر داد .الشمری گفت :نظامیان
آمریکایی از یک هفته قبل اقدام به گش��تزنی در نوار مرزی با
سوریه از سوی گذرگاه «فیشخابور» کرده و همچنین بخشی از
نیروهای خود را از س��وریه به اربیل منتقل کردهاند .وی افزود:
گش��تیهای آمریکایی بدون حمایت هوایی حرکت میکنند و
دولت عراق هم اطالعی از این تحرکات ندارد .همزمان یک منبع
امنیتی از اقدام نظامیان آمریکایی برای احداث پایگاه در نوار مرزی
میان عراق و ترکیه در استان دهوک پرده برداشت.

مورد راستگرایان افراطی(سفیدبرتر پندار) و عامل یک مورد
نیز چپگرا ،آنارشیست یا دارای انگیزهای خاص بوده است .در
فرانسه یا انگلیس مقامات دولتی همچنان بر خطرات ناشی از
افراطگرایی تأکید دارند .این در حالی است که راستگرایی
افراطی و تفکرات نژادپرستانه و اقتدارگرایانه آنها با گفتمان
جریان اصلی سیاس��ی غرب تطابق بیشتری دارد .از این رو
راس��تهای افراطی میتوانند راحتتر به درون احزاب آنها
رخنه کرده و اثرگذاری سیاس��ی خود را افزایش دهند .این
ویژگی موجب میشود مقابله با تروریسم راست افراطی نیز
دشوارتر باشد».
■■ترس پنتاگون از نفوذ ترامپیها در ارتش

به گزارش تارنمای آکسیوس ،وزارت دفاع آمریکا گزارشی
منتشر کرده که درباره تهدید و یارگیری افراطگرایان داخلی
علیه ارتش هش��دار میدهد .این در حالی اس��ت که وزارت
دادگس��تری آمریکا چند عضو س��ابق و فعل��ی ارتش را به
مشارکت در حمله ششم ژانویه به کنگره که «افبیآی» به
عنوان تروریسم داخلی طبقهبندی کرده ،متهم کرده است.
پنتاگون در این گزارش که به درخواست کنگره تهیه شده،
هشدار داده است« :اعضای ارتش از سوی این گروهها بسیار
مورد توجه قرار میگیرند ،زیرا حضور ارتشیها به اهداف این
گروهها مشروعیت میدهد و توانایی آنها برای انجام حمالت
را باال میبرد .عالوه بر خشونت احتمالی ،سفیدبرترپنداری و
ملیگرایی سفیدپوستان تهدیدی علیه نظم و ترتیب در ارتش
است .اعضای ارتش از سوی این گروهها بسیار مورد توجه قرار
میگیرند ،زیرا حضور ارتشیها به اهداف این گروهها مشروعیت
میدهد و توانایی آنها را برای انجام حمالت باال میبرد».
رایگیری از سنا مدعی شده بود دولت بایدن برای بازبینی
«کل رویکرد و سیاس��ت در قبال کرهشمالی» برنامهریزی
کرده و گزینههای آن را برای افزایش فش��ار بر پیونگیانگ
به منظ��ور بازگرداندن آن به میز مذاک��ره در نظر دارد .در
مقابل یک افسر ارشد اطالعاتی آمریکایی متخصص در امور
کرهشمالی با استناد به گزارشهایی از این دست و همچنین
اظهارنظر اخیر یک مقام س��ابق کرهشمالی ،اشاره کرده اون
خلع س�لاح هستهای کشورش را محال و آن را مستقیما با
ثبات حکومت پیونگیانگ مرتبط میداند ،از این رو در همان
حال که بایدن دنبال راههایی برای بازگرداندن کرهشمالی به
مذاکرات دوجانبه است ،اون ابزار دیپلماسی را فقط به عنوان
وسیلهای برای پیشبرد توسعه سالحهای اتمی خود مینگرد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز سهشنبه از قصد
این رژیم برای ایجاد ائتالف ویژه امنیتی با کشورهای
عربستان سعودی ،امارات و بحرین خبر داد .به گزارش
رویترز ،بنی گانتس هنگام بازدید از گذرگاه مرزی بین
فلس��طین اش��غالی و غزه ،گزارش اخیر رادیو «کان»
رژیم صهیونیس��تی را که میگوید اس��رائیل در حال
بررسی انعقاد قرارداد دفاعی با کشورهای عربی حاشیه
خلیجفارس است ،کماهمیت خواند اما گفت تالشها
برای توسعه روابط امنیتی جریان دارد .وی افزود :فکر
نمیکن��م این توافقنامه دفاعی خواهد بود اما ما با هر
کشوری که با آن روابط داریم ،روابط دفاعی نیز برقرار
خواهی��م کرد .ما به دنبال ایجاد ترتیبات ویژه امنیتی
هس��تیم و میتوانیم روابط خ��ود را در چارچوب این
قرارداد ادامه و توس��عه دهیم .گانت��س اما از توضیح
بیش��تر درباره ماهیت آنچه او ترتیب��ات ویژه امنیتی
خوانده خودداری ک��رد .پیشتر خبرگزاری رویترز به
نقل از رسانههای عبریزبان فاش کرد اسرائیل در حال
مذاکره با  ۳کشور عربی عربستان ،امارات و بحرین برای
تشکیل یک ائتالف نظامی است .شبکه تلویزیونی «آی
 ۲۴نیوز» رژیم صهیونیس��تی فاش کرد تلآویو تالش
دارد یک ائتالف امنیتی -دفاعی شبیه سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی (ناتو) ایجاد کند و امارات ،عربستان
و بحرین شرکای اسرائیل در این پیمان خواهند بود.

دستگیری شماری از افسران
و کارمندان گارد سلطنتی سعودی

مقامهای س��عودی از دس��تگیری برخی افسران
و کارمن��دان گارد س��لطنتی و دادگاه س��لطنتی در
چارچ��وب پرونده فس��اد مال��ی خبر دادن��د که در
حقیقت بهانه و ابزار بنسلمان برای پاکسازی ادارات
و نهادهای حکومتی از وجود مخالفان و منتقدان خود
است .خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد هیات
کنترل و مبارزه با فساد اداری تحقیقات را در  ۳مورد
آغاز کرده است که در این تحقیقات چند افسر گارد
سلطنتی و  21تاجر در خارج از کشور از ملیت عرب
به فساد متهم شدند.
بر اساس گزارش این خبرگزاری ،متهمان با نقص
سیس��تم تدارکات دولتی به ش��رکتهای متعلق به
آنها و آشنایانشان مناقصه میدادند و در مقادیر آن
دستکاری میکردند و همچنین از نزدیکانشان برای
خرید امالک و مستغالت در داخل و خارج عربستان
استفاده میکردند که مبالغ به دست آمده از این فساد
تاکن��ون به  400میلیون ریال ( 106/7میلیون دالر)
رس��یده اس��ت .هیات کنترل و مبارزه با فساد اداری
اع�لام کرد پرونده دوم مربوط به یک کارمند دادگاه
سلطنتی است که قبال در اداره اراضی کار میکرد.

قطر چند توافقنامه همکاری جدید
با ترکیه امضا کرد

وزارت دف��اع قطر با صدور بیانیهای از امضای چندین
توافقنامه امنیتی و نظامی جدید با ترکیه خبر داد .به گزارش
روسیا الیوم ،وزارت دفاع قطر پس از پایان سومین نشست
 ۳روزه کمیته عالی نظامی مشترک با ترکیه ،بیانیهای صادر
کرد و در آن از امضای چند توافقنامه همکاری دوجانبه
خبر داد .در این بیانیه آمده این توافقنامههای نظامی و
امنیتی در حضور تعدادی از فرماندهان بلندپایه نیروهای
مسلح قطر و ترکیه امضا شده است .وزارت دفاع قطر به
جزئیات و مضمون مربوط به این توافقنامهها هیچ اشارهای
نکرده است .قبل از این نشست پایانی ،نشست مقدماتی
به ریاست «عبدالعزیز صالح السلیطی» و «هاکان چانلی»
(رئیس هیات همکاری بینالمللی نظامی قطر و رئیس
بخش روابط خارجی وزارت دفاع ترکیه) به مدت  ۲روز
برگزار شده بود و  ۲طرف به بررسی طرح همکاری دوجانبه
و راههای گسترش آن پرداختند.

امیر کویت تشکیل کابینه جدید
این کشور را تصویب کرد

«ن��واف االحمد الجابر الصباح» امیر کویت حکمی را
درباره تصویب تشکیل دولت جدید صادر کرد که توسط
«صباح الخالد الحمد الصباح» نخستوزیر این کشور ارائه
شده است.
به گزارش پایگاه خبری روسیا الیوم ،الحمد الصباح گفته
بود اسامی وزرای کابینه جدید کویت را به الجابر الصباح
داده اس��ت تا آن را تصویب کند .نخس��توزیر کویت در
بیانیهای که در توئیتر منتشر کرد ،گفت ۲ :پست وزارتی
جدید در کابینه ایجاد شده است که یکی وزیر مشاور در
امور تقویت پاکدستی و صداقت و دیگری وزیر مشاور در
امور مخابرات و فناوری اطالعات است .وی افزود :مرحله
پیش رو مستلزم تالش و اتحاد هماهنگ برای مقابله با
فس��اد اداری و مالی و ابزارهای آن چه در دس��تگاههای
دولتی و چه در خارج از آن اس��ت .الحمد الصباح گفت:
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دولت زیرساختهای
الکترونیکی را توسعه میدهد ،امنیت سایبری را افزایش
میدهد ،خدمات الکترونیکی و هوشمند دولت را بهبود
میبخشد و بخش ارتباطات از راه دور را توسعه میدهد.

