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ناامنی در عراق وارد دور تازه ای شد؛
حمله پهپادی به پایگاه 
عین االسد در األنبار 

صبح دیروز-جمعه- پایگاه عین االســد محل 
اســتقرار نیروهای آمریکایی در عراق با سه فروند 

پهپاد مورد حمله قرار گرفت. 
صابرین نیوز به نقل از منابع خود نوشت: »پایگاه 
عین االســد در االنبار مورد اصابت ۳ فروند پهپاد 
انتحاری قرار گرفت که سامانه های پدافند هوایی 
مستقر در این پایگاه، از ردیابی و انهدام پهپادها باز 
ماندند.« این کانال خبــری در تکمیل خبر خود از 
زخمی شدن چند سرباز آمریکایی خبر داد و اعالم 
کرد که کلیه هواپیماهای غیرنظامی در استان های 
غربی، با تخلیه فضای آسمان غرب عراق، مسیرهای 

خود را تغییر داده اند.
انفجار در مسیر کاروان نظامی آمریکایی در 

نزدیکی پایگاه عین االسد
 منابع خبری عراق همچنین پنجشنبه شب از 
حمله به کاروان لجستیک نظامیان آمریکا در جاده 
منتهی به پایگاه اشغالی عین االسد عراق خبر دادند. 
این حمله با بمب نسبتا پیشرفته به یک کاروان حامل 
موشک و تجهیزات نظامیان آمریکایی بوده است. 
گفته می شود صدای انفجار بمب به قدری شدید بود 
که ابتدا تصور می شد پایگاه عین االسد هدف حمله 
قرار گرفته است. صابرین نیوز نوشت که مسئولیت 
این حمله را گروه اصحاب الکهف برعهده گرفته است. 
طی هفته های اخیر حمله بــه کاروان های نظامی 
آمریکا در عراق شدید شده است و در همین حین 
برخی گروه های ضد اشغالگری عراق اعالم کرده اند تا 
زمانی که کشورشان در اشغال آمریکا باشد به حمالت 
خود ادامه خواهند داد. روز چهارشنبه نیز چهار حمله 
جداگانه در استان های مختلف عراق به کاروان های 
نظامــی آمریکا صــورت گرفت کــه در نتیجه به 

تجهیزات جنگی ایاالت متحده خساراتی وارد شد.
انفجار در شرق بغداد با یک کشته و ۱۲ زخمی

ازسوی دیگر، ستاد اطالع رسانی امنیتی عراق 
عصر پنجشنبه از وقوع یک انفجار  در شهرک صدر 
در شــرق بغداد خبر داد.  ســتاد امنیتی عراق در 
اطالعیه ای کوتاه درخصوص علت و چگونگی انفجار 
بغداد پرده برداشت و اعالم کرد این حادثه به وسیله 
یک بمب جاسازی شده در یک خودرو اتفاق افتاد. 
در اطالعیه منتشــره آمده است: کارشناسان مواد 
منفجره و پزشــکی قانونی در محل حادثه حضور 
داشتند و خودروهای سوخته را با جزئیات بررسی 
کردند که درنهایت معلوم شد خودرو نیسان حامل 
مواد منفجره در حال حرکت منفجر شــد که این 
انفجار منجر به سوختن کامل خودرو حامل و چند 
خودرو دیگر، کشته شــدن راننده و زخمی شدن 
تعداد دیگری از شهروندان شد. بنا به اطالعیه مزبور، 
سرویس های امنیتی اقدامات خود را برای بررسی 
بیشتر آغاز کردند تا به جزئیات بیشتر و دقیقتری 
دقیق برسند. الزم به ذکر است هنوز هیچ گروهی 

مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.
رئیس جمهوری عراق انفجار بغداد را 

تروریستی خواند
رئیس جمهوری عراق با انتشــار توییتی ضمن 
تروریســتی خواندن انفجار روز پنجشنبه بغداد از 
تالش برای مبارزه با چنیــن حوادثی که »امنیت 
عراق را هــدف گرفته« خبر داد.  برهــم صالح، در 
صفحه توییتری خود نوشت: »انفجار تروریستی 
علیه شهروندان ایمن در بازار حبیبه درحالی که در 
ماه فاضل به ســر می بریم، بر تنش زا بودن )وجود( 
گروه های منحرف و تالش هایشان در راستای هدف 
قرار دادن امنیت و ثبات ما تاکید دارد و می خواهد ما 
را به دوره های پیشین بازگرداند.« صالح در ادامه از 
ایستادگی محکم در برابر این تالش ها سخن گفته و 
بر لزوم حمایت و تجهیز نیروهای امنیتی برای مبارزه 
با تروریســم تاکید کرد. گفتنی است چهارشنبه 
گذشــته نیز حمله ای پهپادی به فــرودگاه اربیل 
صورت گرفت که واکنش های زیادی را برانگیخت. 
هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله حمالت اخیر در 
اربیل و بغداد را برعهده نگرفته است و پشت پرده این 

حوادث هنوز در ابهام قرار دارد.
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دولت آمریــکا روز پنجشــنبه ۲۶ 
فروردین اعالم کرد که به تالفی دخالت 
روســیه در انتخابات ریاست جمهوری 
ســال ۲۰۲۰ و حمله هکرهای وابسته 
به کرملین به نهادهــای دولتی آمریکا، 
۱۰ دیپلمــات روس را اخــراج و ۳۸ 
شــخصیت حقیقی و حقوقی روسیه را 
تحریم می کند. ایــن اقدامات تنبیهی 
علیه روســیه که از چنــد هفته پیش 
در دســت بررســی بود اولین بخش از 
اقدامات تالفی جویانه دولت جو بایدن 
در واکنش به فعالیــت هکرهای روس 
اســت. ارزیابی نهادهای امنیتی آمریکا 
حاکی اســت که هکرهای وابســته به 
کرملین در این مجموعه عملیات با هدف 
سرقت اطالعات محرمانه دولت آمریکا 
به سامانه کامپیوتری حداقل ۹ وزارتخانه 
و نهاد فدرال حمله کرده انــد. عالوه بر 
این، مقامات دولت جدیــد آمریکا ماه 
گذشته اعالم کردند که والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه، شخصا عملیات 
تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا با هدف پیــروزی مجدد دونالد 
ترامپ را تایید کرده است. البته تحقیقات 
نهادهای امنیتی و قضایی آمریکا نشان 
می دهد که نه روســیه و نه هیچ دولت 
خارجی دیگری نتوانستند روی نتایج 
رای گیــری تاثیر بگذارنــد. به گزارش 
رادیو فردا،  این تحریم های جدید شش 
موسسه و شرکت روسی فعال در زمینه 
حمایت از اقدامات ســایبری مسکو و 

۳۲ نفر از جمله افــراد صاحب امتیاز در 
روســیه را شامل می شــود که به گفته 
دولت آمریکا به اشــکال گوناگون مثل 
انتشار اطالعات غلط تالش کرده اند در 
انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته 
دخالت کنند. کاخ ســفید گفت یکی از 
دیپلمات هایی که اخراج شده، نماینده 
نهادهای اطالعاتی- امنیتی روســیه 
است. کاخ سفید افزود دولت جو بایدن با 
استفاده از مجاری دیپلماتیک، امنیتی و 
نظامی و با تکیه بر »دقیق ترین ارزیابی« 
نهادهای اطالعاتی آمریکا، قصد دارد به 
گزارش های مربوط به تشــویق طالبان 
از سوی روسیه برای حمله به نیروهای 
آمریکایی و ناتو در خاک افغانستان پاسخ 
دهد. گزارش های مربوط به تعیین جایزه 
برای حمله به نیروهای آمریکایی و ناتو 
در خاک افغانستان سال گذشته منتشر 
شد و دونالد ترامپ به دلیل واکنش نشان 
ندادن به این اقدام روسیه مورد انتقاد قرار 
گرفت. کاخ سفید تاکنون به طور علنی 
این گزارش ها را تایید نکرده است، ولی در 
بیانیه روز پنجشنبه خود گفت: »امنیت 
و سالمت نیروهای ما و متحدان ما یکی از 

اولویت های مطلق دولت آمریکاست«.
به سررسیدن دوران »امتیاز دادن« 

به پوتین 
این اقدام جدید دولت آمریکا بدون 
شک مناسبات سرد میان واشینگتن و 
مسکو را دچار تنش بیشتری خواهد کرد. 
جو بایدن در دومین مکالمه تلفنی خود با 

والدیمیر پوتین در روزهای اخیر خواستار 
»کاهش تنــش« در مرزهای شــرقی 
اوکراین شــد و در رابطه با دخالت های 
عوامل روسیه در انتخابات آمریکا گفت 
»ما از منافع و امنیت ملی خود با قاطعیت 
دفاع می کنیم«. جو بایدن ماه گذشته در 
یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به این 
سئوال که آیا والدیمیر پوتین را »قاتل« 
می دانید، گفت: »بله«. بایدن افزود دوران 
»امتیاز دادن« به پوتین به ســر رسیده 
اســت. والدیمیر پوتین در واکنش به 
این سخنان، سفیر روسیه در واشینگتن 
را فراخوانــد و در ســخنانی به موضوع 
برده داری سیاهپوســتان و نسل کشی 
بومیــان در تاریخ آمریکا و اســتفاده از 
بمب اتمی در حمله به ژاپن اشاره کرد. 
مشخص نیســت که اقدامات تنبیهی 
دولت جو بایــدن روی رفتار روســیه 
تاثیر بگــذارد. دولت اوبامــا در واکنش 
به دخالت عوامل روســیه در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ تعدادی از 
دیپلمات های روس را اخراج کرد. دولت 
دونالد ترامپ نیز که معموال از رویارویی 
با روسیه اکراه داشت در سال ۲۰۱۸ در 
واکنش به مسمومیت یک جاسوس سابق 
توسط عوامل روســیه در بریتانیا چند 
دیپلمات روسیه را از واشینگتن اخراج 
کرد. دولت آمریکا هنوز در حال بررسی 
ابعاد و نتایج حمالت ســایبری عوامل 
روسیه به سامانه کامپیوتری نهادهای 
فدرال از جمله وزارت خزانه داری، وزارت 

دادگســتری، وزارت انــرژی و امنیت 
میهن است. اقدام روز پنجشنبه دومین 
مجموعه از تحریم های دولت جو بایدن 
علیه روسیه اســت. ماه گذشته دولت 
آمریکا هفت مقام روســیه و حدود ۱۰ 
نهاد دولتی آن کشــور را در واکنش به 
مسمومیت و بازداشت الکسی ناوالنی، 

منتقد سرسخت کرملین، تحریم کرد.
 بایدن: آمریکا به دنبال تشدید 

تنش با روسیه نیست 
رئیس جمهوری آمریکا ساعاتی پس 
از اعمال تحریم های این کشــور علیه 
روسیه، اعالم کرد که کشورش به دنبال 

تشدید تنش با مسکو نیست.
به گزارش ایلنا، جو بایدن با اشاره به 
تحریم های اخیر آمریکا علیه روســیه، 
از آنهــا بــه عنــوان محدودیت هایی 
»متناسب« یاد کرده و گفت که روسیه 

به دنبال تشدید تنش با روسیه نیست، 
بلکه درصــدد ایجاد روابطــی پایدار و 
قابل پیش بینی است. وی با بیان این که 
گفت وگوی تلفنی اخیر وی با »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهوری روسیه »صریح 
و محترمانه« بوده است، گفت که آمریکا 
و روســیه به عنوان دو قــدرت بزرگ، 
مسئولیت زیادی در ثبات جهان دارند. 
رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر اینکه 
اکنون وقت کاهش تنش هاست؛  بار دیگر 
از آمادگی خود بــرای دیدار حضوری با 

پوتین خبر داد.
حمایت زنجیره ای کشورهای ناتو 

از تحریم های آمریکا 
متحــدان ناتــو روز پنجشــنبه از 
تحریم های آمریکا علیه روسیه حمایت 
کردند. به گزارش ایرنــا از رویترز، اتحاد 
نظامی غرب متشــکل از ۳۰ متحد ناتو 
مســکو را به نقض حاکمیت اوکراین، 
دخالت در انتخابات ایــاالت متحده و 
انجــام فعالیت های مخرب ســایبری 
متهــم و در بیانیه ای اعــالم کردند که 
روســیه همچنان الگوی پایــدار رفتار 
بی ثبات کننده را نشان می دهد. ناتو در 
حالی که بار دیگر از روســیه خواست تا 
تنش ها در مــرز اوکراین را کاهش دهد 
و موافقت خود را برای جلســه شورای 
ناتو و روســیه، گفتگوی شــرق و غرب 
اعالم کند در بیانیه خود تاکید کرد که 
ما با ایاالت متحده همبســتگی داریم. 
متعاقب صدور ایــن بیانیه و در حمایت 
از تحریم های آمریکا، سفرای روسیه در 

بریتانیا و لهستان احضار شدند.
احضار سفیر آمریکا در مسکو از 

سوی روسیه 
در پی وضع تحریم های جدید آمریکا 
علیه روسیه، جان سالیوان، سفیر آمریکا 
در مسکو نیز به وزارت امور خارجه روسیه 
احضار شد. این خبر را »ماریا زاخارووا«، 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعالم 
کرد. بر اساس گزارش رسانه ها، سالیوان 
برای جلوگیری از جلب توجه رسانه ها، از 
ورود از در اصلی ساختمان وزارت خارجه 
روســیه که تعدادی از خبرنگاران برای 
تهیه خبر منتظر وی بودند، خودداری 
کرد. رســانه ها همچنین اعالم کردند 
که ســرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور 
خارجه روسیه با ســالیوان دیدار کرده 
و درخصوص وضعیت پیــش آمده در 
روابط دوجانبه و امکان پاسخ روسیه به 

اقدامات غیردوســتانه واشنگتن با وی 
گفت وگو کرد. وی گفت کــه این اقدام 
در پــی تحریم های جدید واشــنگتن 
علیه روسیه روی داده اســت. زاخارووا 
در نشســتی خبری گفت: »نتایج این 
گفت وگوهــا را اعالم خواهیــم کرد.« 
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با 
بیان اینکه پاسخ روسیه به تحریم های 
آمریکا اجتناب ناپذیر است، اعالم کرد: 
روسیه پاسخ به تحریم های جدید آمریکا 
ازجمله اخراج دیپلمات های روسی از این 
کشور را آماده می کند و در آینده نزدیک 
در مورد آن اطالع رسانی خواهد شد. وی 
در ادامه خاطرنشان کرد که مسکو بارها 
تاکید کرده که مسیر تحریم به سود مردم 

هیچ یک دو کشور نیست. 
همچنیــن در پــی احضار ســفیر 
روسیه در انگلیس به وزارت امور خارجه 
این کشــور و اعالم حمایــت لندن از 
تحریم های واشــنگتن علیه مســکو؛ 
خبرگزاری تــاس روز جمعه در خبری 
فوری اعالم کرد که دبورا برونرت، سفیر 
انگلیس به وزارت خارجه روسیه احضار 
شــد. وزارت امور خارجه انگلیس روز 
پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعالم کرد 
که سفیر روسیه را به دلیل آنچه نگرانی 
عمیق این کشور از فعالیت های شریرانه 
مسکو از جمله حمالت سایبری و استقرار 
نیروهای روسیه در مرز با اوکراین خواند 
احضار کرد. یک سخنگوی وزارت امور 
خارجه انگلیس اعالم کــرد که در این 
جلسه فیلیپ بارتون، معاون وزیر امور 
خارجه برای طرف روس روشن ساخت 
که دولت لنــدن از تحریم های جدید 
آمریــکا در واکنش بــه اقدامات اخیر 

روسیه حمایت می کند.

آمریکا ۱۰ دیپلمات روس را اخراج و تحریم های بیشتری علیه روسیه وضع کرد 

تنش درمناسبات سرد واشنگتن - مسکو 
سخنگوی وزارت امور 

خارجه روسیه با بیان اینکه 
پاسخ روسیه به تحریم های 

آمریکا اجتناب ناپذیر 
است، اعالم کرد: روسیه 

پاسخ به تحریم های جدید 
آمریکا ازجمله اخراج 

دیپلمات های روسی از این 
کشور را آماده می کند و در 
آینده نزدیک در مورد آن 

اطالع رسانی خواهد شد

ناتو در حالی که بار دیگر از 
روسیه خواست تا تنش ها 

در مرز اوکراین را کاهش 
دهد و موافقت خود را برای 

جلسه شورای ناتو و روسیه، 
گفتگوی شرق و غرب 

اعالم کند در بیانیه خود 
تاکید کرد که ما با ایاالت 
متحده در تحریم روسیه 

همبستگی داریم

دولت پاکستان پس از چند روز تظاهرات علیه فرانسه در این کشور که به خشونت کشیده شد، به اداره مخابرات 
این کشور دستور داده است تا به طور موقت شبکه های اجتماعی را مسدود کند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، دولت 
خواستار مسدود شدن شبکه های اجتماعی پیام رسان مانند توییتر، فیس بوک، واتساپ، یوتیوب و تلگرام شده است. 
در پی بازداشت یکی از رهبران حزب اســالمگرای تندرو »تحریک لبیک پاکستان« و از سر گرفته شدن تظاهرات 
علیه فرانسه و اعتراض به انتشار مجدد کاریکاتورهای پیامبر اسالم در نشریه طنز 
شارلی ابدو، فرانسه از شهروندانش خواست که پاکستان را ترک کنند. خبرگزاری 
فرانسه به نقل از یک ایمیل گزارش داده که ســفارت فرانسه در پاکستان درباره 
»تهدیدات جدی علیه منافع فرانسه در پاکستان« هشــدار داده است. بنابراین 
 گزارش، در پی از ســرگیری تظاهرات ضد فرانســوی دو مامور پلیس پاکستان 

کشته شدند.

در یکی از گسترده ترین بازداشت های گروهی از زمان کودتا در میانمار، دستکم ۳۶ نفر از رهبران معترضان به کودتا 
در میانمار در چند عملیات جداگانه نیروهای امنیتی در سراسر این کشور دستگیر شدند. وای مو نینگ، از رهبران 
اصلی اعتراضات هم بازداشت شده است. نیروهای امنیتی او را در حالی که با موتور در حال هدایت یک تظاهرات در 
شهر مونیا بود، بازداشت کردند. همچنین رسانه ها از تیراندازی نیروهای امنیتی میانمار به کارکنان معترض در بخش 
بهداشت در شهر مانداالی و کشته و زخمی شــدن عده ای خبر دادند. کارکنان 
بخش پزشکی میانمار که برخی از آن ها در صف مقدم مبارزات ضد کودتا بودند ، 
اوایل صبح  پنجشنبه در شهر مانداالی دومین شهر بزرگ کشور تجمع کردند اما 
نیروهای امنیتی به سرعت در محل حاضر شده و با تیراندازی تعدادی از معترضان 
را دســتگیر کرده اند.  منابع محلی گزارش دادند که بر اثــر تیراندازی نیروهای 

امنیتی هنگام متفرق کردن معترضان یک نفر در منطقه مجاور کشته شد.

در ادامه تظاهرات ضدفرانسوی صورت گرفت؛

  مسدودشدن شبکه های اجتماعی در پاکستان
ضمن تیراندازی به کارکنان بخش بهداشت  انجام شد؛

بازداشت ۳۶ نفر از رهبران معترضان میانمار

رئیس جمهور کره جنوبی دســت به خانه تکانی در 
کابینه خود زد و در یک ترمیــم کابینه فراگیر، دیروز 
جمعه نخست وزیر و شش عضو دیگر کابینه را با هدف 
احیای حزبش بعد از شکست های سخت در انتخابات 
محلی تغییر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، در همین راســتا مون جائه این، رئیس جمهور 
کره جنوبی، کیم بو کیوم، وزیر کشور سابق و چهار دوره 
قانونگذار این کشور را به جهت جانشینی »چانگ سیه 
کیون« در مقام نخست وزیری معرفی کرد.  او همچنین 
به معرفــی گزینه های جدید تصــدی وزارتخانه های 
زمین، صنعت، شیالت، کار و علم و تکنولوژی پرداخت. 
هر شش کاندیدا با جلسات استماع پارلمانی برای تایید 
شدنشان مواجه هستند، هر چند که این قانونگذاران در 
صورتی که رئیس جمهور اصرار بر انتصاب رسمی داشته 

باشد، قدرت بلوکه کردن انتصاب را ندارند. این ترمیم 
کابینه حدود یک هفته بعــد از آن صورت می گیرد که 
حزب دموکراتیک متعلق به مون جائه این در انتخاباتی 
ویژه برای پست های مهم شهرداری و به دنبال درگیر 
شدن در رسوایی های سیاســی و مشکالت اقتصادی 

دچار شکست های سنگین شد. 

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه ۲۶ 
فروردین، در سفری از پیش اعالم نشده وارد کابل پایتخت 
افغانستان شد. سفر آنتونی بلینکن به کابل، یک روز پس از 
اعالم تصمیم جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا برای پایان 
دادن به حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام شد. جو 
بایدن با اشاره به این که در یک دهه گذشته »هدف« آمریکا 
از حضور در افغانستان نامشــخص بوده، گفت که نیروهای 
آمریکایی پیش از ۱۱ سپتامبر سال جاری از افغانستان خارج 
خواهند شد. وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با مقام پیمان 
سازمان آتالنتیک شمالی، ناتو، از بروکسل عازم کابل شد و با 
اشرف غنی، رئیس جمهوری، و عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی 
دولت افغانستان، دیدار و گفت وگو کرد. آنتونی بلینکن گفت، 
دلیل اینکه من خیلی سریع بعد از سخنرانی شب گذشته 
رئیس جمهور اینجا هستم، این است که با حضور خود نشان 

دهم که ما تعهدی پایدار و جاری نسبت به افغانستان داریم. 
آنتونی بلینکن گفت که نیروهای بین المللی تحت فرمان 
ناتو با هماهنگی آمریکا تا ۱۱ سپتامبر سال جاری میالدی 
از افغانستان خارج خواهند شد. دولت آلمان نیز تایید کرد که 
نیروهای این کشور همزمان با نظامیان آمریکایی از افغانستان 

خارج می شوند. 

خانه تکانی در کاخ آبی،  نخست وزیر کره جنوبی برکنار شد سفر غیرمنتظره وزیر خارجه آمریکا به افغانستان 
خبرخبر


