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بین الملل
دیالوگ

موفقیت ایران در توافق هستهای ،پیروزی
مقاومت در منطقه بود
مختار حداد

ش��يخ قي��س خزعل��ي رهبري
مقاومت اسالمي عراق-عصائب اهل
الح��ق را برعه��ده دارد،اين گروه را
ميتوان يکي از مهمترين گروههاي
مقاوم��ت مردم��ي علي��ه گ��روه
تروريس��تي داعش دانس��ت .البته
عصائب اه��ل الحق در زمان حضور
اشغالگران امريکايي نقش اساسي را
در عمليات عليه آنان داشت .شيخ
قيس خزعلي در ايام حضور اشغالگران امريکايي به عنوان سخنگوي جريان صدر
ع��راق نقش مهمي را در مب��ارزات عليه امريکاييها برعهده داش��ت و به عنوان
چهرهاي اساس��ي شناخته ميشد،وي همچنين مدتي را نيز در زندانهاي ارتش
امريکا در عراق بود .شيخ قيس خزعلي پس از آزادي از اسارت مقاومت اسالمي
عراق-عصائب اهل الحق را تشکيل داد و امروزه اين گروه چه در صحنه سياسي
عراق با حضور در پارلمان عراق با فراکس��يون الصادقون و چه در صحنه ميداني
وزنهاي مهم محسوب ميشود .تحوالت اخير عراق و منطقه فرصتي را پيش آورد
توگو بنشينيم:
تا با شيخ قيس خزعلي به گف 
ارزيابي شما از نقش ائتالف بينالمللي ضد داعش چيست؟
نخستين نکته اينکه اين ائتالف اسم خود را ائتالف بينالمللي گذاشته است اما
اين اشتباه است چون اگر اين ائتالف بينالمللي بود بايد از سوي شوراي امنيت
مورد تأييد رسمي قرار ميگرفت،از نظر ما اين يک ائتالف امريکايي است و اينکه
دولتي بيايد و اسم يک ائتالف را بينالمللي بگذارد درحالي که مشروعيت قانوني
ندارد ،نادرس��ت اس��ت ،مث ً
ال در تجاوز نظامي عربستان عليه يمن،رياض نام اين
ائتالف را عربي گذاشته است در حالي که خيلي از کشورهاي عربي از جمله عراق
اين اقدام را تأييد نميکنند،پس اين ائتالف ،يک ائتالف عربستاني است .اکنون
رهبري اين ائتالف برعهده اياالت متحده امريکا است و واشنگتن نميخواهد داعش
را از بين ببرد بلکه ميخواهد ،بحران را اداره کند و از وجود داعش سوءاس��تفاده
کند .البته اين گروهک هم از زمينه موجود استفاده ميکند تا اهداف شوم آنها را
در ايجاد فتنه قومي درعراق و تقسيم اين کشور و منطقه محقق سازد .اما در مورد
کمکهاي امريکا به داعش بدون در نظر گرفتن دقت اين اخبار بايد به سه مسأله
اشاره کنم :اول اينکه از آغاز عمليات ائتالف امريکا مدعي شد ،با حمالت هوايي
نميتواند داعش را از بين ببرد و گفت ما شدت عمليات را روزانه بيشتر ميکنيم،
ولي اکنون چه اتفاقي افتاده اس��ت؟از آغاز عمليات هوايي امريکا آنها روزانه 16
عملي��ات هوايي در عراق و س��وريه دارند.جان مک کين ،رئيس کميته نيروهاي
مسلح سناي امريکا گفته بود سه چهارم عمليات اهداف خود را محقق نميسازد
و منجر به حمله هوايي به مواضع تروريس��تها نميش��ود،اين امر نشان ميدهد
روزانه فقط چهار حمله به مواضع داعش صورت ميگيرد و اين اثبات ميکند که
آنها جدي نيستند .اما مسأله دوم عدم حمله هوايي ائتالف امريکا به مراکز رهبري
داعش و مراکز آنها و خطوط امدادرساني به داعش از سوريه به عراق است .مسأله
س��وم عدم هدف قرار دادن منابع کمکرس��اني به داعش از جمله نفتکشهاي
بزرگ است که روزانه براي آنها از ترکيه به عراق سوخترساني ميکند.
حماي�ت دول�ت های منطق�ه بوی�ژه ترکی�ه از داع�ش در زمينه
کمکرس�اني و ترانزيت نفت و کاال براي اين گروهک تروريستي در
چه راستایی انجام می گیرد بویژه این که برخي کشورها دوگانه عمل
ميکنند مثل عربستان که مدعي مبارزه با داعش است اما درواقعيت
يکي از مهمترين حاميان مالي آنها است؟
به نظر من داعش تنها يک گروه تروريس��تي تکفيري نيس��ت که اعضاي آن
موهاي بلند و قيافههاي زشت وکثيفي دارند که هيچ منطقي ندارند و از سراسر
دنيا آمدهاند تا دولتي تشکيل دهند،بلکه پشت اين گروه ،سازمانهاي اطالعاتي
غربي و امريکايي و صهيونيستي قرار دارند که آنها را از طريق رهبرانشان هدايت
ميکنند ،البته برخي کش��ورهاي حوزه خليج فارس و بخصوص رژيم عربستان
کمک مالي ميکنند ،همچنين عمليات ارسال افراد انتحاري را براي آنها تسهيل
ميکنند .ترکيه نيز راه ارسال نفت سرقت شده عراق توسط داعش را براي ارسال
بهبندر جيهان ترکيه مهيا ميسازد و اين مسائل محرمانه نيست و همگي ميدانند
که تروريس��تها به طور مستمر از راه ترکيه وارد عراق ميشوند و آنچه از منابع
نفتي عراق که تحت سيطره داعش است از طريق ترکيه به فروش ميرود.
آخري�ن وضعيت ميدان�ي مناطق عملياتي در عراق چيس�ت؟ آيا
چشم اندازي براي پايان سيطره گروهک تروريستي داعش بر مناطق
اشغال شده وجود دارد؟
در ط��ول م��دت ورود نيروهاي مقاوم مردمي عراقي ب��ه ميدان نبرد پيروزي
هميشه همراه آنان بوده است .تنها اشکال پيش آمده در شهر رمادي عراق بود که
در آن به نيروهاي مردمي عراق اجازه ورود به ميدان نبرد داده نشد،ولي هنگامي
که نيروهاي مردمي به صحنه نبرد برگشتند ديديد که در بيجي به پيروزيهاي
بزرگي دست يافتيم و توانستيم به نيروهاي ويژه داعش که سربازان خالفت نام
دارند ضربه سهمگيني وارد کنيم .اکنون نيز نيروهاي مردمي که البته نسبت به
امکانات دولتي در عراق از امکانات کمتري برخوردارند در االنبار نقش��ي اساسي
ايف��ا ميکنند .ما در االنبار نيز مانند ديگر مناطق پيروز خواهيم ش��د و اين امر
بزودي محقق ميشود ،البته کندي سرعت عمليات داليلي دارد يکي از اين داليل
تصميمگيري سياسي است،دليل دوم اختصاص نيافتن امکانات مناسب از سوي
دولت عراق به نيروهاي مردمي اس��ت و اين نيروها فقط اسلحه سبک و متوسط
دارند و سالح سنگيني در اختيار ندارند .اما دليل اصلي دخالت امريکا وفشارها و
دخالتهاي سياسي است که باعث کندي حرکت شده است ،ولي با تمامي اين
امور به اميد خدا پيروزيهاي نيروهاي مقاوم مردمي عراق ادامه خواهد داشت.
به نظر جنابعالي موفقيت ايران در رس�يدن به توافق هس�تهاي در
این مرحله براي محور مقاومت در منطقه چه تبعاتی خواهد داشت؟
جمهوري اسالمي ايران ،تنها کشوري است که مسئوليت کمک به مظلومين
و مس��تضعفين و حمايت از ملتهاي تحت ظلم و اس��تبداد را برعهده گرفته
است و در اين ميان هيچ فرق مذهبي يا قومي را قائل نميشود و از همگان به
طور يکس��ان حمايت ميکند .خداوند متعال در کنار جمهوري اسالمي ايران
است و ائتالف غربي و امريکايي عليه ايران هيچگاه نتوانسته است موفق باشد.
ما معتقديم پيروزي مذاکره کنندگان جمهوري اسالمي پيروزي همه گروههاي
مقاومت و ملتهاي مستضف است .واين پيروزي ادامه پيروزيهاي هميشگي
جمهوري اسالمي ايران است که در تمام پيروزيهاي جبهه مقاومت در منطقه
سهيم بوده است.
ارزيابي ش�ما درباره نقش جمهوري اسلامي اي�ران در حمايت از
عراق و همکاريهاي امنيتي تهران و بغداد چيست؟
حمايت جمهوري اس�لامي ايران از همه مردم عراق بوده اس��ت و از گروه يا
قوميت خاصي فقط حمايت نکرده اس��ت و اين مسألهاي اساسي است که نشان
دهند س��الم بودن راه و منش ايران و اينکه جمهوري اس�لامي ايران در تعامل با
مردم منطقه و آزاديخواهان اصولي دارد که به آن پايبند اس��ت .حمايت ايران از
عراق نقش اساس��ي را در آزادسازي مناطق شيعه نش��ين عراق ايفا کرد و ايران
همين روش را نيز در آزادسازي مناطق سني نشين ايران ايفا کرد که آزادسازي
استان صالح الدين عراق تأييدي بر اين مسأله است .همچنين اينکه ايران از اقليم
کردس��تان عراق نيز حمايت کرد و آقاي مسعود بارزاني نيز به صراحت گفته که
اگر ايران نبود اربيل نيز سقوط ميکرد .همه اين مسائل تأييد ميکند ايران نقشي
مذهبي يا قومي در عراق ايفا نميکند بلکه حامي وحدت عراق است،همچنين که
مواضع سياسي ايران معتدل بوده است و به مسائل قومي عراق اشارهاي ندارد .اما
اياالت متحده امريکا و رئيس جمهوري اين کشور با استفاده از اصطالحات شيعه
و سني صحبت ميکنند .همه اين امور باعث شده جمهوري اسالمي ايران نقش
اساسي در عراق ايفاکند و امور همه مردم عراق شيعه و سني در صالح الدين و
االنبار به اين مرحله از قناعت رسيدهاند که حضور نيروهاي مردمي عراق و حمايت
جمهوري اسالمي ايران در نهايت منجر به آزادي اين مناطق خواهد شد .تمامي
انسانهاي شريف در عراق قدردان نقش بزرگ جمهوري اسالمي ايران در حمايت
از مردم و دولت عراق هستند و ايران به عنوان نخستين کشور نقش اساسي را در
کمک به عراق ايفا ميکند .ما پيروزي اخير ديپلماس��ي جمهوري اسالمي ايران
را تبريک ميگوييم و معتقديم نقش اساسي در اين پيروزيها که به کمک خدا
محقق شده است به برکت وجود واليت فقيه است که امتداد وجود حضرت امام
زمان(عج) .من از همه جوانان و ملتهاي بيدار ميخواهم که هميشه به ولي فقيه،
حضرت امام خامنهاي تمسک داشته باشند.
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چين صادرات پهپاد
و ابررايانه را محدود
ميکند
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دول��ت چين صادرات برخ��ي پهپادها و ابررايانههاي خ��ود را محدود ميکند و از
شرکتها ميخواهد ،وضعيت فروش خود را به منظور حفظ «امنيت ملي» کشور ثبت
کنند .به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري شينهوا ،توليدکنندگان پهپادهاي قدرتمند
و ابرکامپيوتره��ا از  15اوت بايد اطالعات فني خود را تحويل مقامها دهند تا بتوانند
پيش از صادرات مجوز دريافت کنند .اين تدابير جديد از سوي وزارت بازرگاني و اداره
کل گمرک اعالم شده و هدف از آن تنظيم صادرات پهپادهايي است که ميتواند بيش

از يک ساعت در ارتفاع  15هزار متري پرواز کند .چين در پنج ماه نخست سال 2015
حدود  160هزار پهپاد غيرنظامي صادر کرده است که نسبت به سال پيش  70درصد
رشد داشته و ارزش آن  120ميليون دالر بوده است .شرکت دي جي آي ( )DJIچين
از بزرگترين توليدکنندگان پهپاد است که  70درصد بازارهاي جهاني را در دست دارد.
همچنين چين در نظر دارد ،صادرات ابررايانههاي خود را تشديد کند و در عين حال
برتري خود را در رقابت با ژاپن و امريکا حفظ کند.

بعد از توافق با ترکیه و در اختیار گرفتن دو پایگاه نظامی

اوباما نقشه جنگ درسوريه را تغییر داد

باراک اوبام��ا ،رئيس جمهوري امريکا که بيش از
 10روز پي��ش با رجب طي��ب اردوغان ،همتاي
ترکيهاي خود ب��راي در اختيار گرفتن دو پايگاه
نظامي در اين کش��ور و انج��ام عمليات هوايي از
آن عليه داعش به توافق رسيده بود ،در ادامه اين
توافقات مجوز حمايت هوايي از مخالفان مس��لح
س��وري را که عليه دولت بش��ار اسد ميجنگند،
صادر کرد.
روزنامه والاستريتژورنال گزارش داد :با اين
مج��وز ،جنگندههاي امريکايي اجازه دارند از اين
نيروهاي مس��لح در برابر حمالت احتمالي ديگر
گروهها يا ارتش س��وريه ،دفاع کنند .اين تصميم
که ريس��ک رويارويي مس��تقيم ميان واشنگتن
و دمش��ق را افزاي��ش ميدهد ،نق��ش امريکا در
حوادث سوريه را پررنگتر ميسازد .اين تصميم
پس از بحثهاي چند ماهه در مورد نقش امريکا
در حمايت از متحدانش در س��وريه ،اتخاذ ش��ده
است.
با وجود آنکه مجوز جدي��د به پنتاگون اجازه
ميده��د براي دف��اع از نيروه��اي «آموزشديده
توس��ط امريکا» به هرگونه حمله ارتش س��وريه
پاس��خ دهن��د ،ام��ا مقام��ات نظام��ي امريکايي
احتمال رويارويي مس��تقيم را حداقل در آينده
نزديک ضعيف توصيف کردهاند .آليس��تر بسکي
از س��خنگوهاي ش��وراي امنيت ملي کاخ سفيد
اعالم کرد :دولت امريکا به صراحت روشن کرده
ک��ه «براي اطمين��ان از موفقيت اي��ن نيروها در
انجام مأموريت ،گامه��اي الزم را برميدارد ».بنا
به اظهارت بس��کي ،حمايت امريکا از اين نيروها
ش��امل «آتش دفاعي براي حمايت و محافظت از
آنها» خواهد بود.
به اعتق��اد تحليلگران تصميم اتخاذ ش��ده از

سوي باراک اوباما ،موجب تعميق نقش امريکا در
درگيريهاي سوريه خواهد شد و هدف اصلي آن
ايجاد يک س��پر دفاعي براي شبه نظامياني است
که توس��ط نيروهاي امريکايي آموزش ديدهاند تا
به زعم مقامهاي واش��نگتن ،ب��ا نيروهاي داعش
مقابله کنند.
اين خبر يک هفته پس از آن منتشر ميشود
ک��ه دولت ترکي��ه از توافق با امري��کا براي ايجاد
«منطقه ع��اري از داعش» در س��وريه خبر داد.
آنکارا پيش��تر اع�لام کرده بود ،ب��راي ايجاد اين
مناطق و حفاظت از نيروهاي خودي ،آماده انجام
عمليات در خاک سوريه در حمايت از اين گروهها
است.

طالبان و شبکه حقاني زير نظر کابل
با تأييد مرگ مال محمد عمر ،رهبر پيشين گروه طالبان ،انتخاب
مال اختر محمد منصور به جانشيني او و انتشار نوار صوتي مالاختر
مبني بر ادامهداشتن مبارزه طالبان ،روند مذاکرات صلح دولت کابل
و طالبان به طور کامل از بين رفته و دولت افغانس��تان گفته اس��ت،
تحوالت در رهبري اين گروه و شبکه حقاني را با دقت زير نظر دارد.
به گزارش ايسنا به نقل از بيبي سي ،در بيانيهاي که روز يکشنبه
روي وبسايت ارگ رياس��ت جمهوري افغانستان منتشر شد ،آمده
است ،تحوالت طالبان سؤاالت زيادي را در تمام سطوح در ذهن مردم
افغانستان و جهان ايجاد کرده است .حاکميت افغانستان گروه طالبان
و ديگ��ر گروههايي را که عليه اين دول��ت ميجنگند تنها به عنوان
«گروههاي مس��لح مخالف» ميشناس��د .رويارويي دولت افغانستان
با گروههاي ش��به نظامي فعال در اين کش��ور در شرايطي است که
اختالف��ات داخلي بين طالب��ان به باالترين حد رس��يده و مخالفان
مالاختر منصور حاضر به تمکين خواس��تههاي او نيس��تند .خانواده
مالعمر ،س��رکرده درگذش��ته طالبان نيز در پيام��ي ويدئويي اعالم
کردهاست ،از رهبري جديد اين گروه حمايت نميکند و در بحبوحه
اختالفات داخلي حاضر نيست با مالاختر بيعت کند .مالمنصور رقباي
قدرتمندي در داخل گروه طالبان دارد که شديداً مخالف روند صلح با
دولت افغانستان هستند و برخي ديگر هم ميگويند مالمنصور درباره
مرگ مالعمر براي بيش از يک سال به آنها دروغ گفته است.

به ادعاي مقامات امريکايي ،بر اس��اس قواعد
جديد ،نيروي هوايي امريکا تنها مجاز اس��ت در
برابر داعش دس��ت به «حمالت تهاجمي» بزند،
ام��ا رويارويي با ارتش س��وريه فقط به «حمالت
تدافعي» براي حمايت از مخالفان محدود بوده و
جنگندهها امکان ه��دف قرار دادن مواضع دولت
سوريه در خارج از اين وضعيت را ندارند.
ت
ادامه پيش�روي ارتش س�وريه در دش 
استراتژيک الغاب در حماه
در ادامه پيشرويهاي ارتش سوريه ،گزارشها
از عقبنش��يني تکفيريها در درجبهههاي حماه
حکايت دارد .به گزارش ايس��نا به نقل از پايگاه
خبري ايالف ،رامي عبدالرحمان ،رئيس ديدهبان

اجالس شیعه و سنی در مصر
و یادداشت طلبه ایرانی

روزنام��ه االهرام مصر در مطلبي با عن��وان «تعليق ايراني» ،به
دعوت اخير دکتر احمد الطيب ،شيخ االزهر براي برگزاري اجالس
علماي ش��يعه و اهل سنت پرداخت و با انتش��ار يادداشت حسن
صدراي��ي عارف طلب��ه ايران��ي از آمادگي حوزه علمي��ه قم براي
توگوي مذاهب خبر داد.
گف 
حسن صدرايي عارف در اين يادداشت تصميم دکتر احمد الطيب،
ش��يخ االزهر براي برگزاري اجالسي متشکل از علماي شيعه و اهل
س��نت را تصميمي شايس��ته و در خور قدرداني دانس��ت و نوشت:
چنانچ��ه طيفهاي متنوع از علماي ش��يعه و اهل س��نت نيز به آن
دعوت شوند و در آن حضور يابند و اين اجالس ،بدون حاشيهسازي
و در راستاي وحدت اسالمي برگزار شود ،بيترديد آثار ايجابي فراواني
در زمينههاي مختلف بر جاي خواهد گذاش��ت .به گفته صدرايي با
اين گونه اجالسها جلوي بسياري از کشتارها و چالشهايي که بهنام
دين و مذهب انجام ميگيرد گرفته ميش��ود و حداقل اين سطح از
درگيريهاي کنوني مقداري فروکش خواهد کرد و خون بسياري از
مس��لمانان حفظ خواهد شد.بويژه که بسياري از اختالفات ،ناشي از
سوء تفاهم هايي است که وجود دارد .همچنين اين اجالس ميتواند
به نقطه آغاز براي بسياري از تعامالت و همکاريهاي علمي ،ديني و
حتي اقتصادي ميان شيعيان و اهل سنت تبديل شود.

حقوق بشر س��وريه اعالم کرد :ارتش سوريه طي
حمالتي گس��ترده که با حمايت حزباهلل لبنان
انجام ش��د ،عالوه بر کش��تن صد تن از نيروهاي
ي موفق به آزادس��ازي منطق��ه الغاب در
تکفي��ر 
حماه شد.
ت الغاب سوريه دروازه ورود به استان علوي
دش 
نشين الذقيه و س��احل سوريه است که پشتوانه
اصلي نظام دمشق محسوب ميشوند و در صورت
کنترل گروههاي تروريس��تي بر اين دش��ت ،کار
براي ارتش سوريه بسيار سخت خواهد شد.
روز دوش��نبه «جي��ش الفت��ح» ک��ه ائتالفي
متش��کل از گروههاي مس��لح تن��درو به رهبري
جبهه النصره است ،حمالت گسترده خود را عليه
مواضع دولتي در اين منطقه که در ش��مال غرب
س��وريه و در مجاورت اس��تان الذقيه است ،آغاز
کرد .در مقابل ارتش س��وريه با حمايت نيروهاي
محلي و ح��زباهلل لبنان بش��دت مواضع جيش
الفتح را مورد حمله قرار داده است.
«خال�د خوج�ه» بار ديگر رئي�س ائتالف
مخالفان سوريه شد
ائتالف مخالفان سوريه بار ديگر «خالد خوجه»
را ب��ه عنوان رئيس خود انتخاب کرد .به گزارش
روزنامه الراي العام کويت« ،خالد خوجه» رئيس
ائتالف مخالفان سوريه در بيست و سومين دوره
نشس��تهاي اين ائتالف در شهر استانبول ترکيه
با به دس��ت آوردن  59رأي ب��ر رقيبش «موفق
نيربيه» ک��ه  38رأي آورده بود ،پيروز و بار ديگر
رئيس ائتالف مخالفان سوريه شد.
طب��ق گزارشها دو عضو از  99عضو ش��رکت
کننده در نشستها از رأيگيري امتناع کردند و
ش��ش تن نيز حضور نداشتند .تعداد کل اعضاي
ائتالف مخالفان  105تن است.

سرايت بحران مهاجران به آلمان
بح��ران پناهجويان در اروپا دامن آلمان را هم گرفت .در حالي که
لندن و پاريس سرگرم مهار موج مهاجرت از فرانسه به انگليس هستند
پلي��س آلمان نيز يک پناهجو را به قتل رس��اند .در پي درگيري دو
پناهجو در يک اقامتگاه پناهندگان در شهر بن يگان ويژه پليس وارد
عمل شد که درگيري رخ داد .در اين نزاع يک پناهجو با کارد به سمت
مأموران حمله برد و پليس به او ش��ليک کرد .مهاجم مقتول پيشتر
پناهجوي ديگري را با کارد زخمي کرده بود .پليس و مديريت کمپ
از بيم حمله گسترش درگيري ۲۰۰ ،نفر از ساکنان کمپ را از محل
درگيري خارج کردند .در روزهاي گذش��ته فرانسه و انگليس تالش
زي��ادي انجام دادند تا مانع ورود صدها مهاجر از بندر کاله به انگليس
شوند .اين تالشها در فرانسه به چند دور درگيري پليس و مهاجران
منجر شده است .در تازهترين حادثه ،پليس فرانسه با  200مهاجري
که در پي ورود به «يوروتونل» در بندر کاله و رفتن به انگليس بودند
مقابله کرد .پليس به سوي اين افراد گاز اشکآور شليک کرد .مهاجران
برخ��ي از حصاره��اي ورودي اي��ن تونل را شکس��تند .اين مهاجران
ماههاست در بندر کاله ماندهاند و وضعيت کمپ را «بسيار بيرحمانه»
توصيف کردهاند .ميلوش زمان ،رئيسجمهوري چک با اشاره به هجوم
مهاجران به اروپا گفته وضعيت بحراني کنوني ورود مهاجران به اروپا
نتيجه مداخله غرب در امور داخلي کشورهاي منطقه خاورميانه است.
اين مهاجران عموماً از خاورميانه و آفريقا راهي اروپا ميشوند.

اداره عمليات نظامي استانهاي جنوبي يمن به امارات سپرده شد
ام��ارات اداره عمليات نظامي در اس��تانهاي جنوب يمن عليه
ارتش و نيروهاي مردمي اين کشور را برعهده گرفت.
ب��ه گزارش ايرن��ا به نقل از پاي��گاه اينترنتي ش��بکه تلويزيوني
الميادي��ن ،دولت امارات با تش��کيل اتاق عملي��ات در جنوب يمن
حضور خود را در اين منطقه پر رنگتر ساخت .اين اتاق عمليات قرار
است با سه اتاق عمليات مشابه در اردن ،ابوظبي و رياض در ارتباط
باش��د .بر اين اساس نظاميان امارات اقدام به جمعآوري اطالعات از
يمن ميکنند و آنها را به اتاق عمليات ائتالف در وزارت دفاع رژيم
سعودي انتقال ميدهند.
اطالعات ياد ش��ده توس��ط ماهوارهاي که گفته ميشود فرانسه
در اختيار آنها گذاش��ته و بهطور مش��خص بر فراز شهر عدن يمن
تمرکز يافته ،گردآوري ميشود .بر اساس اين گزارش ،تاکنون بيش
از هزار نظامي امارات براي کمک به تروريستهاي داعش و القاعده

و مزدوران سعودي ،وارد شهر عدن شدهاند.
فعاليتهاي نيروهاي ائتالف عربي در عدن به طرز چش��مگيري

مانيتورينگ

ایندیپندنت (انگلیس) :کریس لسلی ،وزیر
خزان��هداری دولت س��ایه در انگلیس ،در آس��تانه
انتخاب��ات رهبری حزب کارگر به مهمترین کاندیدا یعنی جرمی کوربین حمله کرد .لس��لی
که همحزبی کوربین است ،گفته برنامه ضدریاضتی این کاندیدا به فقرا ضربه میزند .کوربین
گفته پول بیشتری چاپ میکند و نظارت بیشتری بر بانک مرکزی انگلیس خواهد داشت.

افزايش يافتهاست .گزارشها نشان ميدهد ،نيروهاي ائتالف عربي
به س��رکردگي عربستان س��عودي ،نزديک به  1500سرباز را وارد
عدن کردهاند.
ارتش يمن  85عنصر القاعده را به اسارت گرفت
نيروه��اي ارتش يمن و کميتههاي مردمي وابس��ته به انصاراهلل،
85نفر از عناصر تروريستي وابسته به القاعده را در شهر «زنجبار» به
اس��ارت گرفتند .در همين حال منابع يمني گزارش دادند :ارتش و
کميتههاي مردمي يمن منطقه زنجبار و وروديهاي منطقه «لودر»
استان ابين را از عناصر مسلح طرفدار منصور هادي وتروريستهاي
القاعده پاکس��ازي کردند .از س��وي ديگر وزارت دف��اع يمن اعالم
کرد:ارتش و کميتههاي مردمي در جديدترين حمالت موشکي خود
به مواضع نظامي عربستان ،پايگاههاي «المعزاب»« ،عين الحاره» و
«السايله» در استان عسير را هدف قرار دادند.

عکس روز

تنفسی کوچک در میانه کارزاری سخت

آس�یاتایمز (هنگکنگ) :با رفع تحریمهای
ایران تحول بنیادینی در بازار انرژی جنوب آس��یا
رخ میدهد .انتظار میرود خط لوله انتقال گاز ایران به پاکس��تان و هند احیا ش��ده و ایران
تبدیل به رقیبی بزرگ برای انرژی روسیه شود .این خط لوله  7/5میلیارد دالری اگر راهاندازی
شود بازی ژئوپليتيک آسیا را عوض میکند.

گزیده اخبار

نجات  178نفر از چنگ
گروه بوکوحرام

ارتش نيجريه اعالم کرد 178 ،نفر
از شهروندان اين کشور را که از سوي
گروه تروريستي بوکوحرام ربوده شده
بودن��د ،آزاد کرده اس��ت .به گزارش
ايرنا به نقل از روزنامه الحيات چاپ
لندن ،توکور جوس��وس ،سخنگوي
ارت��ش نيجري��ه در پيام��ي گفت،
101نفر از ش��هروندان آزاد ش��ده،
ک��ودک و  67تن از آنان زن بودهاند.
وي افزود ،يکي از رهبران بوکوحرام
نيز در اين عمليات دس��تگير شده و
مقرهاي نظامي آن��ان نيز در اطراف
شهرک باما در  70کيلومتري جنوب
ش��رق ش��هر مايدوگوري در ش��رق
نيجريه پاکسازي شده است .از سوي
ديگر خبرگزاري فرانسه گزارش داد،
در حمله تروريس��تهاي بوکوحرام
در نزديکي شهر مايدوگوري  13نفر
کشته شدهاند.

کشته شدن فرمانده
القاعده در پاکستان

نیروه��ای امنیتی پاکس��تان در
جریان حملهای شبانه «عمر لطیف»،
یکی از فرماندهان ارش��د القاعده در
منطقه بلوچس��تان و مناطق پنجاب
در جن��وب این کش��ور را کش��ته و
همس��ر وی را بازداش��ت کردن��د،
اما «ب�لال» ب��رادر عم��ر لطيف در
جریان حمله ف��رار کرد و احتماالً به
افغانستان گریخته است .عمر لطیف،
همس��رش ،یک برادر و دو دخترش
در هش��ت ت��ا  10م��اه گذش��ته در
منطقه «چاگی» زندگی میکردند و
پیش از آن در والیت نیمروز در مرز
افغانستان بودند.

پیام  600نهاد ترکیه
به آنکارا و پ.ک.ک

 600نه��اد مدنی ک��رد در ترکیه
با صدور اطالعیه مش��ترکی خواستار
پایان درگیریها بین نیروهای دولتی
و پ.ک.ک ش��دند .نهاده��ای مدنی
ترکیه با تأکید بر اینکه عملیات نظامی
علیه پ.ک.ک در نهایت به تقویت هر
چه بیش��تر داعش منجر خواهد شد،
افزودند :این عملیات موجب می شود
که داعش در انجام قتل عام های خود
جسارت بیشتری به خرج دهد.

احتمال سفر نمایندگان
آلمان به کریمه

الکساندر نئو ،عضو پارلمان آلمان از
حزب چپ «دیلینکه» اعالم کرد که
پس از سفر هیأت فرانسوی ،گروهی از
نمایندگان آلمان نیز میتوانند از شبه
جزیره کریمه بازدید کنند .اخیراً یک
هیأت  10نفره از نمایندگان فرانس��ه،
به رهب��ری «تی��ری ماریان��ی» وزیر
پیش��ین حمل و نقل این کشور برای
بررسی شرایط اقتصادی و اجتماعی در
کریمه به این شبه جزیره سفر کردند.
این سفر با انتقادات زیادی مواجه شد.
همچنین نمایندگانی از «حزب حرکت
پنج س��تاره» ( )M5Sو حزب «نورد
ل��گا» از احزاب پرنف��وذ ایتالیا و حزب
«جوبیک» مجارستان نیز در نظر دارند
به کریمه سفر کنند.

ک دوربرد
هند موش 
آزمایش میکند

مناب��ع نظامی هند اع�لام کردند،
این کش��ور قرار است موشک دوربرد
زمین ب��ه هوای خود به ن��ام «باراک
 »8را در م��اه اگوس��ت آزمایش کند.
این منابع همچنین اعالم کردند ،این
موش��ک به طور مشترک توسط هند
و رژیم صهیونیس��تی ساخته شده و
رژیم صهیونیس��تی قب��ل از هند این
ک را آزمایش خواهد کرد.
موش 

واکنش ژاپن به افشای
جاسوسی امریکا

نشنال (امارات) :گروهی از ایزدیهای ساکن
س��نجار در عراق باوجود حمل��ه داعش در منطقه
خود ماندند و امروز نیز با وجود تهدید و شبیخون این گروه تروریستی آنجا را ترک نکردهاند،
اگر چه منطقه سنجار آزاد شده اما وضعیت ایزدیها همچنان بحرانی است .مردم برق و آب
آشامیدنی ندارند و گرمای تابستان بیداد میکند.
خبر ترک (ترکیه) :کمال قلیچداراوغلو ،رهبر
حزب جمهوریخ��واه خلق ترکیه با انتقاد از رجب
طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ،گفته احمد داووداوغلو ،مأمور تشکیل دولت ،مایل به ائتالف
با احزاب دیگر است اما اردوغان اجازه نمیدهد .او افزود معلوم نیست چرا رئیسجمهوری باید
در کارهای نخستوزیر دخالت کند.
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عصائب الحق یکی از گروههای موثر در ارتش حش��د الش��عبی است .در تصویر اعضای
عصائ��ب الحق در خ�لال نبرد در خط مقدم جبه��ه بیجی مقابل داعش ب��ه خانهای که
س��اکنانش از آن گریختهاند ،رفتهاند تا پس از کمی آسایش دوباره سالح به دست گیرند
و با داعش بجنگند.

توکیو در نخستين واکنش رسمی
ب��ه افش��اگری ویکیلیک��س درب��اره
جاسوس��ی امریکا از سیاستمداران و
ش��رکتهای بزرگ ژاپن ،از این اقدام
واش��نگتن «عمیقاً ابراز تأسف» کرد.
به گزارش پرس تي وي ،یوش��یهیده
س��وگا ،س��خنگوی دول��ت ژاپ��ن در
نشس��تی خبری گفت« :از اظهارنظر
خودداری میکنم اما اگر این (موضوع)
صحت داش��ته باش��د ،به عنوان یک
متحد ،عمیقاً قابل تأس��ف است ».وي
تصریح ک��رد ،از جیمز کالپ��ر ،مدیر
اطالعات ملی امریکا خواس��ته اس��ت
حقایق را در این زمینه روشن کند.

